
 

Klasa I 

 
PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

do podręcznika New English Adventure 1 

 
 
I. Zasady ogólne  
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
 
 
I. Zasady ogólne 
 
1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (WO), które stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na 
początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej niż proponowana nauczyciel informuje 

uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 
5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii 

ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki). 
6. Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali - od 1 do 6. 
7. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

8.  Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WO.  
9.  Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 
a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia, 
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 

10.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WO. 
11.  Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).  
12.  Szkoła może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi. 
13.  Oceny opisowe powinna wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień. 
 



 
 
 
W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać informację zwrotną względem 
wykonanej przez niego pracy w formie komentarza. Można (nie trzeba) przyjąć zasadę obowiązującą w ocenianiu kształtującym i podawać oceny w formie informacji, w której: 
a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia, 
b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia), 
c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które ćwiczenia, na kiedy – możliwie dokładna informacja), 
d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 
 
 
Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, czyli do kryteriów dobrze wykonanej 
pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym , należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie przełożone na oceny, bo oceny roczne ustala się w skali 1–6. Proponuję oceniać 

opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom poprawić 
swoje wyniki, natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: pomoże uczniowi uczyć się 
i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny rocznej. 
Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne. 
 
 
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie 

stosowane testy nauczycielskie. 
2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia  

w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.  
3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 
4. Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WO. 
5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 
6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 
7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 
8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze. 
9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega 

indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 
10. Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z WO. 
 
 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

 



 

 
Kryteria oceniania ogólne 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  

NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

środki 

językowe, 

fonetyka, 

ortografia, 
Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 

wykonać zadań o 
elementarnym stopniu 
trudności nawet z 
pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach są na 
tyle rozległe, że 
uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów 
i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 

nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

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

leksykalno-
gramatycznych 
w trudniejszych 
zadaniach. 

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

błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa 
i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 

błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ocenę celującą otrzymuje 
uczeń, który w wysokim 

stopniu opanował wiedzę i 
umiejętności określone 
programem nauczania.* 

 
 

 
 
 
 
 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa. 

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

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

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



 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje niewielką 
część istotnych 
informacji, 
• uczeń stosuje niewielki 

zakres słownictwa 
i struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Produkcja 
• wypowiedzi nie są zbyt 
płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje większość 
istotnych informacji, 
• uczeń stosuje 

słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo  
i struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
nie zakłócające 
komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje 
i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi są logiczne 

i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 

*W świetle 
obowiązujących przepisów 
ocena ucznia ma wynikać 
ze stopnia przyswojenia 
przez niego treści 
wynikających z podstawy 
programowej. 
Ustalenie wymagań na 

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



 
 

 

HELLO! 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 2-3). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Przybory szkolne, 
2. Zwroty na powitanie i pożegnanie, 
3. Konstrukcja I’m (Anna), 
4. Kolory, 
5. Polecenia i pytania dotyczące przyborów szkolnych i kolorów. 

UMIEJĘTNOŚCI 
 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 Wskazuje przybory szkolne 

i kolory zgodnie z usłyszanymi 
nazwami, 

 Reaguje adekwatnie na powitanie 
i pożegnanie, 

 Przedstawia się innym, 
 Poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 Z problemami powtarza 
rymowankę, śpiewa piosenki. 

 
 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 Nazywa przybory szkolne 

i kolory, 
 Wita się i żegna z innymi, 
 Przedstawia się, 
 poprawnie reaguje na polecenia 

i pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 Poprawnie mówi rymowankę, 
śpiewa piosenki. 

MY FACE 



 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 4–11). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

 1. Części twarzy, 
2. Kolory, 
3. Słowa opisujące nastrój, 
4. Przymiotniki: big, small, 
5. Konstrukcja I’m/She’s/He‘s happy/sad, 
6. 6.Polecenia i pytania dotyczące części twarzy, kolorów i przymiotników. 

UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 Wskazuje części twarzy, kolory i 

przymiotniki zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

 Poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 Częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 Z problemami powtarza 
rymowankę, śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 Nazywa części twarzy, kolory i 

przymiotniki, 
 Opisuje zabawkę, własny wygląd 

oraz innych osób, małe i duże 
przedmioty oraz nastroje, 

 poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 Poprawnie czyta nazwy części 
twarzy i kolory, 

 Poprawnie mówi rymowankę, 
śpiewa piosenkę czy odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 1  

ANIMALS 



 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 12-19). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Zwierzęta, 
2. Kolory, 
3. Liczby 1-5, 
4. Przymiotniki: big, small, 
5. Konstrukcja It’s…/ It isn’t…, 
6. Polecenia i pytania dotyczące zwierząt, kolorów i przymiotników. 

UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 

odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 Wskazuje zwierzęta, kolory i 

przymiotniki zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

 Rozumie liczby 1-5, 
 Poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 Częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 Pisze po śladzie, 
 Z problemami powtarza 

rymowankę, śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 

wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 Nazywa zwierzęta, kolory i 

przymiotniki, 
 Opisuje zwierzęta, 
 Zna i stosuje liczby 1-5, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 Poprawnie czyta nazwy zwierząt, 
kolorów i przymiotników, 

 Poprawnie mówi rymowankę, 
śpiewa piosenkę czy odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 2  

MY TOYS 



 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 20-27). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Zabawki, 
2. Kolory, 
3. Liczby 1-10, 
4. Figury geometryczne, 
5. Przymiotniki: big, small, 
6. Konstrukcja: It’s… , 
7. Pytania Is it…? 
8. Polecenia i pytania dotyczące zabawek, kolorów i przymiotników. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 Wskazuje zabawki, kolory, figury 

geometryczne i przymiotniki 
zgodnie z usłyszanymi nazwami, 

 Rozumie liczby 1-10, 
 Poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 Częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 Pisze po śladzie, 
 Z problemami powtarza 

rymowankę, śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 

Uczeń: 
 Nazywa zabawki, kolory, figury 

geometryczne i przymiotniki, 
 Opisuje zabawki, 
 Zna i stosuje liczby 1-10, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 Poprawnie czyta nazwy zabawek, 
kolorów, figur i przymiotników, 

 Poprawnie mówi rymowankę, 
śpiewa piosenkę czy odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 3  

FOOD 



 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 28-35). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Produkty spożywcze, 
2. Konstrukcje I like…, I don’t like…, 
3. Pytania o preferencje Do you like…? 
4. Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych. 

UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 Wskazuje produkty spożywcze 

zgodnie z usłyszanymi nazwami, 
 Poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 Częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 Pisze po śladzie, 
 Z problemami powtarza 

rymowankę, śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 

Uczeń: 
 Nazywa produkty spożywcze, 
 Pyta o preferencje, 
 Opisuje preferencje, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 Poprawnie czyta nazwy produktów 
spożywczych, 

 Poprawnie mówi rymowankę, 
śpiewa piosenkę czy odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 4  

MY BODY 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 



 

EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 36-43). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Części ciała, 
2. Przymiotniki: big, small, long, short, 
3. Konstrukcja: I’ve got…, 
4. Pytania i polecenia dotyczące części ciała. 

UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 Wskazuje części ciała zgodnie z 

usłyszanymi nazwami, 
 Poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 Częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 Pisze po śladzie, 
 Z problemami powtarza 

rymowankę, śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 

Uczeń: 
 Nazywa części ciała, 
 Opisuje wygląd, 
 Mówi o swoim ulubionym sporcie, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 Poprawnie czyta nazwy części ciała 
i przymiotników, 

 Poprawnie mówi rymowankę, 
śpiewa piosenkę czy odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 5  

MY HOUSE 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 44-51). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje Częściowo poprawnie stosuje poznane W większości poprawnie stosuje Poprawnie stosuje poznane struktury 



 

językowych poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Miejsca w domu. 
2. Przedmioty w domu, 
3. Konstrukcje: It’s…, It isn’t in…, 
4. Pytania i polecenia dotyczące miejsc i przedmiotów w domu. 

UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 Wskazuje miejsca i przedmioty w 

domu zgodnie z usłyszanymi 
nazwami, 

 Poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 Częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 Pisze po śladzie, 
 Z problemami powtarza 

rymowankę, śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 

Uczeń: 
 Nazywa miejsca i przedmioty w 

domu, 
 Podaje miejsce położenia 

przedmiotów, 
 Opisuje swój dom i pokój, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 Poprawnie czyta nazwy miejsc i 
przedmiotów  w domu, 
Poprawnie pisze nazwy miejsc w 
domu, 

 Poprawnie mówi rymowankę, 
śpiewa piosenkę czy odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 6  

MY CLOTHES 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 52-59). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Ubrania, 



 

2. Konstrukcja I’m wearing…, 
3. Pytania i polecenia dotyczące ubrań. 

UMIEJĘTNOŚCI Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 Wskazuje ubrania zgodnie z 

usłyszanymi nazwami, 
 Poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 Częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 Pisze po śladzie, 
 Z problemami powtarza 

rymowankę, śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 

Uczeń: 
 Nazywa ubrania, 
 Opisuje wybrana postać, 
 Opisuje pogodę, 
 Poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 Poprawnie czyta nazwy ubrań, 
Poprawnie pisze nazwy kolorów, 

 Poprawnie mówi rymowankę, 
śpiewa piosenkę czy odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 7  

MY PARTY 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA 

 NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIANIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 60-67). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Zwierzęta domowe, 
2. Zwierzęta dzikie, 
3. Konstrukcja I’m…, 
4. Konstrukcja It’s… 
5. Konstrukcja I’m wearing…, 
6. Konstrukcja I like…, 
7. Konstrukcja I’ve got…, 
8. Pytania i polecenia dotyczące zwierząt domowych i dzikich. 



 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 

Uczeń: 
 W większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 Wskazuje zwierzęta zgodnie z 

usłyszanymi nazwami, 
 Poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 Częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 Częściowo poprawnie pisze nazwy 
zwierząt, zabawek i produktów 
spożywczych, 

 Z problemami powtarza 
rymowankę, śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 

Uczeń: 
 Nazywa zwierzęta, 
 Opisuje zwierzęta, 
 Podaje, które zwierzęta lubi, a 

których nie, 
 Mówi o posiadaniu zwierząt, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 Poprawnie czyta nazwy zwierząt, 
zabawek i produktów spożywczych, 
Poprawnie pisze nazwy zwierząt, 
zabawek i produktów spożywczych, 

 Poprawnie mówi rymowankę, 
śpiewa piosenkę czy odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klasa II 
 
 
 

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

do podręcznika New English Adventure 2 

 
 
 
I. Zasady ogólne  
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
 
 
I. Zasady ogólne 
 
1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (WO), które stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na 
początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej niż proponowana nauczyciel informuje 

uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 
5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii 

ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki). 
6. Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali - od 1 do 6. 
7. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

8.  Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WO.  
9.  Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 
a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia, 
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 

10.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WO. 
11.  Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).  
12.  Szkoła może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi. 
13.  Oceny opisowe powinna wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz rozwijaniem uzdolnień. 



 
W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać informację zwrotną względem 
wykonanej przez niego pracy w formie komentarza. Można (nie trzeba) przyjąć zasadę obowiązującą w ocenianiu kształtującym i podawać oceny w formie informacji, w której: 
a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia, 
b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia), 
c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które ćwiczenia, na kiedy – możliwie dokładna informacja), 
d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 
 
 
Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, czyli do kryteriów dobrze wykonanej 
pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym , należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie przełożone na oceny, bo oceny roczne ustala się w skali 1–6. Proponuję oceniać 
opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom poprawić 
swoje wyniki, natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: pomoże uczniowi uczyć się 

i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny rocznej. 
Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne. 
 
 
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie 

stosowane testy nauczycielskie. 
2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia  

w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.  
3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 
4. Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WO. 
5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 
6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 
7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 
8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze. 
9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega 

indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 
10. Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z WO. 
 
 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
 
 
 
 

 



 

Kryteria oceniania ogólne 

 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

środki 

językowe, 

fonetyka, 

ortografia 

 
 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym stopniu 
trudności, nawet z 
pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach są na 
tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 
 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów i 
wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ocenę celującą otrzymuje 
uczeń, który w wysokim 

stopniu opanował wiedzę i 
umiejętności określone 
programem nauczania.* 

 
 

 

 
 
 
 
*W świetle 
obowiązujących przepisów 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa. 

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

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

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



 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres słownictwa i 

struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Produkcja 
• wypowiedzi nie są zbyt 
płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje większość 
istotnych informacji, 
• uczeń stosuje 

słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo  
i struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
nie zakłócające 
komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi są logiczne 

i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 
 
 
 
 

ocena ucznia ma wynikać 
ze stopnia przyswojenia 
przez niego treści 
wynikających z podstawy 
programowej. 

Ustalenie wymagań na 
ocenę celującą należy do 
nauczyciela, ale muszą 

one być zgodne z prawem. 
Jeżeli uczeń wykazuje 

zainteresowanie 
poszerzaniem wiedzy,   

można go za to nagrodzić 
dodatkowo, ale wiedza 

wykraczająca poza 
program nie może być 

elementem koniecznym do 
uzyskania oceny celującej  
- art. 44b ust. 3 Ustawy z 
dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 
2017 r. poz. 2198, 2203 i 

2361) 
 

 

 
 
 



 
 

 

HELLO! 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 2-3). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

 Kolory 
 Zwroty na powitanie i pożegnanie 
 Konstrukcje: I’m (Anna), This is (Tomek). 
 Liczby 1-10 
 Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 wskazuje kolory i liczby zgodnie z 

usłyszanymi nazwami, 
 reaguje adekwatnie na powitanie i 

pożegnanie, 
 przedstawia się innym, 
 poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 z problemami powtarza 
rymowanki. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 nazywa kolory i liczby, 
 wita się i żegna z innymi, 
 przedstawia się, 
 poprawnie reaguje na polecenia 

i pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie mówi rymowanki. 

MY FAVOURITE THINGS 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 
DOSTATECZNA 

 
DOBRA 

 
BARDZO DOBRA 



 

    

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 4–11). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 

Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 

własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 

zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 

wypowiedziach. 

 9. Ulubione rzeczy 
10. Kolory 
11. Liczby 1-15 
12. Przymiotniki: big, small 
13. Konstrukcje It’s a (bike), It isn’t a (scooter) 
14. Pytanie Is it a (scooter)? 
15. Polecenia i pytania dotyczące ulubionych rzeczy i liczb. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 wskazuje ulubione rzeczy, liczby, 

kolory i przymiotniki zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

 poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami śpiewa piosenkę czy 

powtarza historyjkę, 
 z problemami opisuje ulubioną 

rzecz lub wygląd robota, 
 z problemami zapisuje nazwy 

ulubionych rzeczy i liczb. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 nazywa ulubione rzeczy, liczby, 

kolory i przymiotniki 
 opisuje ulubiona rzecz i wygląd 

robota, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie czyta i pisze nazwy 
ulubionych rzeczy i liczb, 

 poprawnie śpiewa piosenkę czy 
odgrywa historyjkę. 

 poprawnie zapisuje nazwy 
ulubionych rzeczy i liczb. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 1  



 

 

MY FAMILY 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 12-19). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

7. Członkowie rodziny 
8. Zwierzęta 
9. Liczby 1-15 
10. Ulubione rzeczy 
11. Konstrukcje I’ve got/ I haven’t got a (brother), This is … . 
12. Polecenia i pytania dotyczące członków rodziny, zwierząt, liczb i ulubionych rzeczy. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 wskazuje członków rodziny 

zgodnie z usłyszanymi nazwami, 
 rozumie liczby 1-15, 
 poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami opisuje siebie i 
swoją rodzinę, 

 z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 nazywa członków rodziny, 
 opisuje siebie i swoją rodzinę, 
 zna i stosuje liczby 1-15, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie czyta i pisze nazwy 
członków rodziny, 

 poprawnie śpiewa piosenkę i 
odgrywa historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 2  



 

 

MY BODY AND FACE 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 20-27). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

5. Części ciała 
6. Przymiotniki: długi, krótki, duży, mały, silny 
7. Konstrukcje: He’s/She’s got …, He/She hasn’t got … 
7. Pytania Has he/she got …? 
8. Polecenia i pytania dotyczące części ciała i przymiotników. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 wskazuje części ciała i 

przymiotniki zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

 poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami opisuje wygląd 
wybranych bohaterów/zwierząt, 

 z problemami pisze opis postaci z 
filmu, 

 z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 nazywa części ciała i przymiotniki, 
 opisuje wygląd wybranych 

bohaterów/zwierząt, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie czyta i pisze nazwy 
części ciała i przymiotników, 

 pisze opis postaci z filmu, 
 poprawnie śpiewa piosenkę i 

odgrywa historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 3  



 

 

MY ROOM 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 28-35). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

6. Przedmioty w domu 
7. Miejsca w domu 
8. Przyimki miejsca 
9. Liczby 1-20 
10. Konstrukcje It is/ It isn’t in …  
11. Pytanie Where’s …? 
12. Pytania i polecenia dotyczące przedmiotów i miejsc w domu. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 wskazuje przedmioty i miejsca w 

domu, zgodnie z usłyszanymi 
nazwami, 

 rozumie liczby 1-20, 
 poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami pyta o położenie 
przedmiotów, 

 z problemami opisuje swój pokój, 
 z problemami śpiewa piosenkę czy 

powtarza historyjkę. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 
 

Uczeń: 
 nazywa przedmioty i miejsca w 

domu, 
 pyta o położenie przedmiotów, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie czyta i pisze nazwy 
przedmiotów i miejsc w domu oraz 
liczb, 

 poprawnie opisuje swój pokój, 
 poprawnie śpiewa piosenkę i 

odgrywa historyjkę. 



 

 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 4  

I CAN JUMP! 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 36-43). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

5. Czynności 
6. Zwierzęta 
7. Części ciała 
8. Konstrukcje: I can/ can’t …  
9. Pytanie Can you … ?  
9. Pytania i polecenia dotyczące czynności, zwierząt i części ciała. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 

ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 wskazuje czynności, zwierzęta i 

części ciała, zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 

 poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami opisuje zwierzęta, 
 z problemami mówi i pyta o 

umiejętności, 
 z problemami śpiewa piosenkę czy 

powtarza historyjkę, 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 

ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 nazywa czynności, zwierzęta i 

części ciała, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie czyta i pisze nazwy 
czynności, zwierząt i części ciała,  

 opisuje zwierzęta, 
 poprawnie mówi i pyta o 

umiejętności, 
 poprawnie śpiewa piosenkę czy 

odgrywa historyjkę, 
 poprawnie pisze swój opis 

uwzględniając wygląd i swoje 
umiejętności. 



 

 

 z problemami pisze swój opis 
uwzględniając wygląd i swoje 
umiejętności. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 5  

HE LIKES CHEESE! 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 44-51). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

5. Produkty spożywcze 
6. Posiłki 
7. Konstrukcje: He/She likes …. He/She doesn’t like …  
8. Pytania i polecenia dotyczące produktów spożywczych i posiłków. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 wskazuje produkty spożywcze i 

posiłki zgodnie z usłyszanymi 
nazwami, 

 poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami mówi i pyta o to, co 
je na wybrany posiłek, 

 z problemami śpiewa piosenkę czy 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 nazywa produkty spożywcze i 

posiłki, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie czyta i pisze nazwy 
produktów spożywczych i posiłków, 

 poprawnie mówi i pyta o to, co je 
na wybrany posiłek, 

 poprawnie śpiewa piosenkę czy 
odgrywa historyjkę, 

 poprawnie pisze o upodobaniach 
kulinarnych innych osób. 



 

 

powtarza historyjkę, 
 z problemami pisze o 

upodobaniach kulinarnych innych 
osób. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 6  

OUR WORLD 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 52-59). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

4. Elementy krajobrazu 
5. Środki transportu 
6. Konstrukcje: There is …, There are …  
7. Pytania i polecenia dotyczące elementów krajobrazu i środków transportu. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 



 

 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 wskazuje elementy krajobrazu i 

środki transportu zgodnie z 

usłyszanymi nazwami, 
 poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 z problemami podaje miejsce 
położenia i ilość pojazdów, 

 z problemami opisuje krajobraz, 
 z problemami mówi o elementach 

krajobrazu mapy Polski, o ich 
położeniu, atrakcyjności i 
ważności, 

 z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 nazywa elementy krajobrazu i 

środki transportu, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 

materiału, 
 poprawnie czyta i pisze nazwy 

elementów krajobrazu i środków 
transportu, 

 poprawnie podaje miejsce położenia 
i ilość pojazdów, 

 poprawnie opisuje krajobraz, 
 poprawnie mówi o elementach 

krajobrazu mapy Polski, o ich 
położeniu, atrakcyjności i ważności, 

 poprawnie śpiewa piosenkę i 
odgrywa historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 7  

WHAT’S HE WEARING? 

 

OCENA 
 

DOPUSZCZAJĄCA 
 

 

DOSTATECZNA 
 

 

DOBRA 
 

 

BARDZO DOBRA 
 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 60-67). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

1. Ubrania 
2. Konstrukcje I’m/He’s/She’s wearing … 
3. Pytania i polecenia dotyczące ubrań. 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 



 

 

W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
 w większości poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie, 
 wskazuje ubrania zgodnie z 

usłyszanymi nazwami, 
 poprawnie reaguje na niektóre 

polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 

 częściowo poprawnie czyta 
poznane słowa, 

 częściowo poprawnie opisuje swój 
ubiór oraz wygląd i ubiór innych, 

 częściowo poprawnie opisuje 
zaprojektowany przez siebie 
mundurek szkolny, 

 z problemami śpiewa piosenkę czy 
powtarza historyjkę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
 nazywa ubrania, 
 poprawnie reaguje na polecenia i 

pytania dotyczące poznanego 
materiału, 

 poprawnie czyta i pisze nazwy 
ubrań, 

 poprawnie opisuje swój ubiór oraz 
wygląd i ubiór innych, 

 poprawnie opisuje zaprojektowany 
przez siebie mundurek szkolny, 

 poprawnie śpiewa piosenkę i 
odgrywa historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Klasa III 
 
 
 

PROPOZYCJA PRZEDMIOTOWYCH ZASAD OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

 

do podręcznika New English Adventure 3 

 
 
I. Zasady ogólne  
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
 
 
I. Zasady ogólne 
 
1. Przedmiotowe Zasady Oceniania (PZO) są zgodne z Wewnątrzszkolnym Ocenianiem (WO), które stanowi załącznik do Statutu Szkoły. 
2. W ramach oceniania przedmiotowego nauczyciel rozpoznaje poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych 

wynikających z podstawy programowej danego etapu edukacyjnego i realizowanego przez nauczyciela programu nauczania uwzględniającego tą podstawę. W tym celu na 
początku cyklu przeprowadzana jest diagnoza wstępna, której wyniki podlegają potem porównaniu z przeprowadzanymi diagnozami w trakcie cyklu. 

3. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
4. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny oraz uzyskania oceny wyższej niż proponowana nauczyciel informuje 

uczniów na pierwszej lekcji języka angielskiego. 
5. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie orzeczeń, opinii 

PPP oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki). 
6. Niezależnie od przyjętego w szkole systemu oceniania (np. punktowy, ocena opisowa, średnia ważona) ocenę roczną wyraża się w sześciostopniowej skali - od 1 do 6. 
7. Główną funkcją oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez 

wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

8.  Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WO.  
9.  Jeśli wynik klasyfikacji śródrocznej ucznia wskazuje na to, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi bądź utrudni mu kontynuowanie nauki w klasie programowo 

wyższej, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków w następujący sposób: 
a) szczegółowe przedstawienie przez nauczyciela przedmiotu braków, pisemne wskazanie treści, które są niezbędne do opanowania przez ucznia, 
b) oferta dodatkowych kart pracy, zadań i ćwiczeń pozwalających na przezwyciężenie trudności, 
c) konsultacje indywidualne z nauczycielem przedmiotu. 

10.  Wszystkie oceny są dla ucznia i jego rodziców jawne, a sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane na zasadach określonych w WO. 



 

 

11.  Oceny podlegają uzasadnieniu przez nauczyciela (w sposób określony w Statucie szkoły).  
12.  Szkoła może zdecydować (w Statucie), że oceny bieżące będą ocenami opisowymi. 
13.  Oceny opisowe powinny wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce oraz roszwijaniem uzdolnień. 



 

 

W przypadku przyjęcia zasad oceny opisowej nauczyciel zamiast wystawienia stopnia (ocenianie bieżące) w skali 1–6 powinien uczniowi napisać informację zwrotną o stopniu 
spełniania wymagań edukacyjnych. 
 
Oceny mogą być podawane w formie przyjętej w ocenianiu kształtującym. Komentarz taki składa się z: 
a) wyszczególniamy i doceniamy dobre elementy pracy ucznia, 
b) odnotowujemy to, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy (ze strony ucznia), 
c) wskazujemy w jaki sposób uczeń powinien pracę poprawić (ile, które ćwiczenia, na kiedy – możliwie dokładna informacja), 
d) wskazujemy w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. 
 
 
Ocena opisowa ma pomagać uczniowi uczyć się, jest zatem zindywidualizowana i odnosi się do kryteriów oceniania podanych wcześniej uczniom, czyli do kryteriów dobrze wykonanej 
pracy. Stosując ocenianie opisowe w ocenianiu bieżącym , należy ustalić jak „opisy” zostaną w efekcie przełożone na oceny, bo oceny roczne ustala się w skali 1–6. Proponuję oceniać 

opisowo w trakcie zdobywania przez uczniów nowych umiejętności, ćwiczeń, pierwszych prób danej formy (np. pisania listu), bo tu komentarze, wskazówki pomogą uczniom poprawić 
swoje wyniki, natomiast za testy/sprawdziany/kartkówki stawiać oceny w skali 1–6, stosowanie takiego mieszanego sposobu oceniania spełni dwie funkcje: pomoże uczniowi uczyć się 
i ułatwi wystawienie nauczycielowi oceny rocznej. 
Odradzam natomiast pisanie komentarzy, informacji obok ocen wyrażonych cyfrą. Są nieefektywne. 
 
 
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. Im większa liczba ocen cząstkowych, tym mniejszy błąd pomiaru, którym są obarczone powszechnie 

stosowane testy nauczycielskie. 
2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział ucznia  

w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, sprawdziany, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.  
3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 
4. Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WO. 
5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 
6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 
7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 
8. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego jeden raz w semestrze. 
9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega 

indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 
10. Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z WO. 
 
 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 
 
 
 
 

 



 

 

Kryteria oceniania ogólne 

 
 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

środki 

językowe, 

fonetyka, 

ortografia 

 
 
 
 
 
 
Uczeń nie spełnia 
większości kryteriów, by 
otrzymać ocenę 
dopuszczającą, tj. nie 
opanował podstawowej 
wiedzy i nie potrafi 
wykonać zadań o 
elementarnym stopniu 
trudności, nawet z 
pomocą nauczyciela.  
Braki w wiadomościach i 
umiejętnościach są na 
tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 
naukę na kolejnych 
etapach. 
 
 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów i 
wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

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

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

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

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

 
 

 

 
 
 
 
*W świetle 
obowiązujących przepisów 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa. 

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

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

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



 

 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje niewielką część 
istotnych informacji, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres słownictwa i 

struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Produkcja 
• wypowiedzi nie są zbyt 
płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje większość 
istotnych informacji, 
• uczeń stosuje 

słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 

logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
niezakłócające 
komunikacji. 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje i 
uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi są logiczne 

i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne. 
 
 
 
 

ocena ucznia ma wynikać 
ze stopnia przyswojenia 
przez niego treści 
wynikających z podstawy 
programowej. 
Ustalenie wymagań na 
ocenę celującą należy do 
nauczyciela, ale muszą 

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

 

 
 
 



 

 

 

 

New English Adventure 3, rozdział 0: HELLO! 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty (str. 2–3). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. Błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

8. alfabet 
9. nazwy kolorów 
10. liczby 1–20 
11. formy powitań i pożegnań 
12. konstrukcje: That's A-N-D-Y, I'm ..., This is ..., I'm 8, My favourite colour / lucky number is …, I can see something starting with ..., I like (blue). 
13. pytania: What's your name?, What colour is it?, Who's this?, Right? How old are you?, What's your lucky number / favourite colour? 

 
UMIEJĘTNOŚCI 
 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 



 

 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 
• w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• wskazuje litery, zazwyczaj 
poprawnie literuje krótkie słowa, 
• wskazuje kolory i liczby zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 
• reaguje adekwatnie na powitanie i 
pożegnanie, 
• przedstawia się innym, 
• podaje proste informacje na swój 
temat, korzystając z podanego wzoru 
wypowiedzi, 
• z problemami powtarza rymowanki. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego 
materiału, 
• zna alfabet, literuje słowa 
• nazywa kolory i liczby 1–20, 
• wita się i żegna z innymi, 
• przedstawia się, podaje 

podstawowe informacje na swój 
temat, 
• poprawnie mówi rymowanki. 

New English Adventure 3, rozdział 1: I’M HAPPY 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 4–11). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

 10. nazwy uczuć 
11. przymiotniki 
12. nazwy członków rodziny 
13. konstrukcje: I'm / I'm not (sad), This is my (mum), I'm scared of (ghosts), Come on!, Phew!, He / She likes (water), I've / You've / He's got (a present), 

You can / can't, 
14. pytania: Who's this?, Where are they?, Is (she) worried?, Are you (happy)?, Can you see …?, Who's this / number (1)?, Where are they?, What's that?, 

Who's (happy)?, How do you feel?,  
15. krótkie odpowiedzi 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 
• w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• wskazuje ulubione rzeczy, używa 
podstawowych przymiotników do ich 
opisu, nazywa członków najbliższej 
rodziny, nazywa niektóre uczucia 
zgodnie z usłyszanymi nazwami, 
• częściowo poprawnie czyta poznane 
słowa, 
• z problemami śpiewa piosenkę lub 
powtarza historyjkę, 
• z problemami opisuje swoje emocje i 
uczucia, 
• z problemami zapisuje poznane 
słowa. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego materiału, 
• nazywa ulubione rzeczy, zna i używa 
przymiotników do ich opisu, nazywa 
wszystkich członków rodziny, nazywa 
uczucia, 
• szczegółowo opisuje swoje uczucia i 
emocje, 
• poprawnie czyta i pisze nazwy uczuć, 
• poprawnie śpiewa piosenkę lub 
odgrywa historyjkę. 
• poprawnie zapisuje wszystkie poznane 
słowa. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 1  

New English Adventure 3, rozdział 2: IT’S SNOWING 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 12–19). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

13. nazwy uczuć 
14. nazwy ubrań 
15. nazwy zjawisk pogodowych 
16. nazwy pór roku 
17. nazwy miesięcy 
18. konstrukcje: It's (raining), It's / isn't (hot), I’m wearing (a coat), He’s wearing (a coat), It’s (winter). 
19. pytania: Who's this?, Where are they?, What's the weather like?, Is it (hot)?, What's he / she wearing?, Where's my (sweater)?, What's missing?, 

What's your favourite season?, Where (is) (a snowman)?, What's the month? 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 
• w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• nazywa niektóre uczucia, ubrania, 
zjawiska pogodowe, pory roku i 
wybrane nazwy miesięcy zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 
• częściowo poprawnie czyta poznane 
słowa, 
• z problemami opisuje miesiące i 
zjawiska pogodowe, 
• z problemami śpiewa piosenkę lub 
powtarza historyjkę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego materiału, 
• nazywa uczucia, ubrania, zjawiska 
pogodowe, pory roku i poznane nazwy 
miesięcy, 
• szczegółowo opisuje miesiące i 
zjawiska pogodowe, 
• poprawnie czyta i pisze poznane 
słowa, 
• poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 2  

New English Adventure 3, rozdział 3: I’M DANCING 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 20–27). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

13. nazwy czynności 
14. nazwy uczuć 
15. nazwy przedmiotów domowych i mebli 
16. słowa związane ze sportem 
17. konstrukcje: I'm (dancing), He's / She's (jumping), Yes, it's (dancing); zwroty: Look out!, Oh, dear!, He / She can (run). 
18. pytania: Who's this?, Where are they?, What is Chip?, What's he/she doing?, What's (he) wearing?, What is it doing?, Can you / he / she (throw a ball)?, 

Are you a (champion)?, Have you got / Has (he) got a (medal)? 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 
• w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• nazywa podstawowe czynności, 
meble i przedmioty domowe zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 
• częściowo poprawnie czyta poznane 
słowa, 
• z problemami opisuje czynności 
wykonywane przez inne osoby, 
• z problemami pisze o czynnościach 
przedstawionych na ilustracji, 
• z problemami śpiewa piosenkę lub 
powtarza historyjkę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego materiału, 
• nazywa różne czynności, meble i 
przedmioty domowe, 
• szczegółowo opisuje czynności 
wykonywane przez siebie i inne osoby, 
• poprawnie czyta i pisze poznane 
słowa, 
• opisuje czynności zaprezentowane na 
ilustracji, 
• poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 3  

New English Adventure 3, rozdział 4: THERE’S A PARK 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 28–35). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

16. nazwy miejsc w mieście 
17. przyimki miejsca 
18. nazwy czynności 
19. konstrukcje: There's / isn't a (school), There are (shops), Let's go in!, Find the (girl) 
20. pytania: What's this?, How many cars?, Is there a …?, Can you see ..?, Where's the (school)?, Is it (behind) the chair?, Is there a (river) in your town?, 

What can you see in London?, Where is it?, Can you walk in Green Park? 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 
• w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• wskazuje miejsca w mieście i 
nazywa czynności zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 
• zazwyczaj poprawnie używa 
przyimków miejsca, 
• częściowo poprawnie czyta poznane 
słowa, 
• z problemami pyta o miejsca w 
mieście, 
• z problemami opisuje swoje miasto, 
• z problemami śpiewa piosenkę lub 
powtarza historyjkę. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami 
na ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z 
pomocą innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego materiału, 
• nazywa miejsca w mieście, 
• pyta o położenie określonych miejsc, 
używając właściwych przyimków, 
• poprawnie czyta i pisze poznane 
słowa, 
• poprawnie i szczegółowo opisuje 
swoje miasto, 
• poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa 
historyjkę. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 4  

New English Adventure 3, rozdział 5: MY DAY 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 36–43). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

9. nazwy czynności życia codziennego 
10. pory dnia 
11. podawanie czasu 
12. konstrukcje: I (get up), It's (one) o'clock, It's half past (five), I (get up) at (nine) o'clock, She (gets up) at (nine o'clock), It's early, We're late, Come on! 
13. pytania: What time is it?, What time do you / does she (get up)?, Who's this?, Where are they in picture (1)?, Is Mickey (tired)?, What time is it?, Is 

Goofy in the bathroom?, What's there for breakfast?, Is it dark?, What time does he (get up)?, Is it daytime? 
 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 
• w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• wskazuje czynności życia 
codziennego, nazywa pory dnia, 
podaje pełne godziny zgodnie z 
usłyszanymi nazwami i frazami, 
• częściowo poprawnie czyta poznane 
słowa, 
• z problemami opisuje swój dzień, 
• z problemami mówi i pyta o 
czynności wykonywane codziennie, 
• z problemami śpiewa piosenkę lub 
powtarza historyjkę, 
• z problemami pisze opis swojego 
dnia, uwzględniając godziny. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego materiału, 
• nazywa wszystkie poznane czynności 
życia codziennego, pory dnia, 
• poprawnie podaje godzinę, odczytuje 
godziny z zegarów, 
• poprawnie czyta i pisze nazwy 
czynności,  
• poprawnie nazywa i pyta o czynności 
wykonywane codziennie, 
• poprawnie śpiewa piosenkę lub 
odgrywa historyjkę, 
• poprawnie i szczegółowo opisuje swój 
dzień, podając czas, w którym wykonuje 
określone czynności. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 5  

New English Adventure 3, rozdział 6: MY HOBBIES 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 44–51). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

9. nazwy czynności 
10. nazwy hobby 
11. nazwy dni tygodnia 
12. konstrukcje: I go (swimming), He goes (hiking), I (have art. lessons) at the weekend, I have fun, She (goes swimming) on (Monday), I don't do (karate) 

on (Friday), We do (ballet) on (Thursday) 
13. pytania: What's (he) doing?, Who's this?, Where are they?, Who's (dancing)?, Do you (go) (swimming)?, What day is it today?, What colour is the word 

('Friday')?, Which day is missing?, Who's this?, What does he/she do on (Monday)?, Where (is) (the girl)?, What is she doing? 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 
• w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• wskazuje hobby zgodnie z 
usłyszanymi nazwami, 
• nazywa większość dni tygodnia, 
• częściowo poprawnie czyta poznane 
słowa, 
• z problemami mówi i pyta o hobby, 
• z problemami śpiewa piosenkę lub 
powtarza historyjkę, 
• z problemami pisze o swoich 
zainteresowaniach. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego materiału, 
• nazywa hobby i wymienia, w który 
dzień tygodnia ma zajęcia dodatkowe, 
• zna i nazywa dni tygodnia, 
• poprawnie czyta i pisze nazwy hobby, 
• poprawnie mówi i pyta o hobby, 
• poprawnie śpiewa piosenkę lub 
odgrywa historyjkę, 
• poprawnie i szczegółowo pisze o 
swoich zainteresowaniach. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 6  

New English Adventure 3, rozdział 7: LIONS EAT MEAT 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 

 
NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 

SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 52–59). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

8. nazwy zwierząt 
9. nazwy pożywienia dla zwierząt 
10. konstrukcje: Crocodiles) eat (meat), Fly away, (Lions) don't eat (grass), There are …, The bird is eating fruit. 
11. pytania: What do (crocodiles) eat?, Who's this?, Where are they?, What's this?, Do (lions) eat (fruit)?, Have (lions) got (small) teeth?, Can you see 

(carnivores)?, Which animals are (carnivores)? 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 



 

 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 
• w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• wskazuje zwierzęta i ich pożywienie 
zgodnie z usłyszanymi nazwami, 
• częściowo poprawnie czyta poznane 
słowa, 
• z problemami opisuje zwierzęta i 
podaje informacje, czym się żywią, 
• z problemami śpiewa piosenkę lub 
powtarza historyjkę, 
• z problemami opisuje wybrane 
zwierzę. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego materiału, 
• nazywa wszystkie poznane zwierzęta i 
ich pożywienie, 
• poprawnie czyta i pisze poznane 
nazwy zwierząt, ich części ciała i 
pożywienia, 
• poprawnie i szczegółowo opisuje 
zwierzęta i podaje informacje, czym się 
żywią, 
• poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa 
historyjkę, 
• poprawnie i szczegółowo mówi o 
wybranym zwierzęciu 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 7  

New English Adventure 3, rozdział 8: I LIKE SURFING 

 
OCENA 

 
DOPUSZCZAJĄCA 

 

 
DOSTATECZNA 

 

 
DOBRA 

 

 
BARDZO DOBRA 

 

 
 

NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WIEDZA: 
znajomość  
środków  
językowych 

Uczeń zna i stosuje kilka podstawowych 
słów. 

Uczeń zna i stosuje część 
podstawowych słów i zwrotów. 

Zna i stosuje większość poznanych 
wyrazów oraz zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane wyrazy 
oraz zwroty (str. 60–67). 

Uczeń w niewielkim stopniu stosuje 
poznane struktury gramatyczne. 
Popełnia liczne błędy. 

Częściowo poprawnie stosuje poznane 
struktury gramatyczne w zadaniach i 
własnych wypowiedziach. 

W większości poprawnie stosuje 
poznane struktury gramatyczne w 
zadaniach i własnych wypowiedziach. 
Błędy nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie stosuje poznane struktury 
gramatyczne w zadaniach i własnych 
wypowiedziach. 

 nazwy hobby 
 nazwy czynności 
 nazwy dyscyplin sportowych 
 nazwy sprzętu sportowego i ubrań sportowych 
 konstrukcje: I like (swimming), I go (swimming), I don't like (diving), He / She likes / doesn't like (swimming), I'm sorry, This is fun, Let's play, You're 

right, Me too, Oh dear! 
 pytania: Do (they) like (surfing)?, Who's this?, Where are they?, What is (Nani) doing?, What does (he) like?, Does (he) like (surfing)?, What's (his) 

favourite sport?, What's (he) doing?, Can you see …?, Is (he) (scared)? 



 

 

 
UMIEJĘTNOŚCI 

Zadania na rozumienie ze słuchu 
sprawiają mu trudność. 

Częściowo poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie większość komunikatów 
słownych na bazie poznanego 
słownictwa. 
W większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie. 

Rozumie szczegółowo komunikaty 
słowne w zakresie omawianych 
tematów. Poprawnie rozwiązuje zadania 
na słuchanie. 

Z pomocą nauczyciela wykazuje się w 
stopniu minimalnym umiejętnościami na 
ocenę dostateczną: naśladuje, 
odczytuje, wykonuje zadania z pomocą 
innych osób. 
 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na niektóre 
polecenia i pytania dotyczące 
poznanego materiału, 
• w większości poprawnie rozwiązuje 
zadania na słuchanie, 
• wskazuje hobby, dyscypliny 
sportowe, sprzęt i ubrania sportowe 
zgodnie z usłyszanymi nazwami, 
• częściowo poprawnie czyta poznane 
słowa, 
• częściowo poprawnie opisuje hobby, 
dyscypliny sportowe, sprzęt i ubrania 
sportowe, 
• z problemami śpiewa piosenkę lub 
powtarza historyjkę, 
• częściowo poprawnie opisuje 
zainteresowania swoje i kolegów. 

Wykazuje się umiejętnościami na 
wyższym poziomie od wymaganych na 
ocenę dostateczną, ale nie spełnia 
wymagań na ocenę bardzo dobrą.  
Zachowuje poprawność językową. 

Uczeń: 
• poprawnie reaguje na polecenia i 
pytania dotyczące poznanego materiału, 
• nazywa hobby, dyscypliny sportowe, 
sprzęt i ubrania sportowe, 
• poprawnie czyta i pisze wszystkie 
poznane nazwy, 
• poprawnie i szczegółowo opisuje 
hobby, dyscypliny sportowe, sprzęt i 
ubrania sportowe, 
• poprawnie śpiewa piosenkę i odgrywa 
historyjkę, 
• poprawnie i szczegółowo opisuje 
zainteresowania swoje i swoich kolegów. 

Uczeń rozwiązuje TEST NR 8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Brainy klasa 4.                              
 

KRYTERIA OCENIANIA 
 

   
Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej                i uwzględniają środki językowe, 
czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen   2‒5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę 
niedostateczną.  
 
Poniższe kryteria oceniania są jedynie sugerowanym systemem oceny pracy uczniów i mogą one zostać dostosowane przez nauczyciela do własnych potrzeb, wynikających z 

możliwości klas, z którymi pracuje oraz przyjętego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 
 

WELCOME UNIT  
 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje dane personalne, 
nazwy części ciała 
człowieka, nazwy 
zwierząt i nazwy kolorów. 

 Z trudem i popełniając 
błędy podaje nazwy dni 
tygodnia. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje podstawowe 
przymiotniki opisujące 
ludzi. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje czasowniki i 
wyrażenia związane z 
nauką języka. 

 Nieudolnie tworzy liczbę 
mnogą rzeczowników. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nieregularną 
formę liczby mnogiej. 

 Częściowo zna i podaje 
dane personalne, nazwy 
części ciała człowieka, 
nazwy zwierząt i nazwy 
kolorów. 

 Czasem popełniając 
błędy, podaje nazwy dni 
tygodnia. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, podaje 
podstawowe 
przymiotniki opisujące 
ludzi. 

 Z pewnym trudem podaje 
czasowniki i wyrażenia 
związane z nauką języka. 

 Tworzy liczbę mnogą 
rzeczowników, 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 Częściowo zna i podaje 

 W większości zna i na 
ogół poprawnie podaje 
dane personalne, nazwy 
części ciała człowieka, 
nazwy zwierząt i nazwy 
kolorów. 

 Na ogół poprawnie 
podaje nazwy dni 
tygodnia. 

 Popełniając drobne 
błędy, podaje 
podstawowe 
przymiotniki opisujące 
ludzi. 

 Podaje czasowniki i 
wyrażenia związane z 
nauką języka, 
popełniając drobne 
błędy.  

 Tworzy liczbę mnogą 
rzeczowników, 

 Zna i poprawnie podaje 
dane personalne, nazwy 
części ciała człowieka, 
nazwy zwierząt i nazwy 
kolorów. 

 Zna i poprawnie podaje 
nazwy dni tygodnia. 

 Swobodnie podaje 
podstawowe przymiotniki 
opisujące ludzi. 

 Podaje i poprawnie 
stosuje czasowniki i 
wyrażenia związane z 
nauką języka. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie tworzy liczbę 
mnogą rzeczowników.  

 Zna i poprawnie podaje 
nieregularną formę liczby 
mnogiej. 

 Tworzy tryb rozkazujący i 

2 3 4 5 

Ocena 



 

 

 Ma trudności z 
poprawnym tworzeniem 
trybu rozkazującego. 

 Nieudolnie posługuje się 
konstrukcją Let’s (do). 
 

nieregularną formę liczby 
mnogiej. 

 Ma pewne trudności z 
poprawnym tworzeniem 
trybu rozkazującego. 

 Czasem popełniając 
błędy, posługuje się 
konstrukcją Let’s (do). 

popełniając nieliczne 
błędy. 

 Zna i przeważnie 
poprawnie podaje 
nieregularną formę 
liczby mnogiej. 

 Tworzy tryb 
rozkazujący i na ogół 
poprawnie się nim 
posługuje. 

 Popełniając drobne 
błędy, posługuje się 
konstrukcją Let’s (do). 
 

bez trudu się nim 
posługuje. 

 Bez trudu posługuje się 
konstrukcją Let’s (do). 
 

Słuchanie  Ma trudności z 
rozumieniem poleceń 
nauczyciela dotyczących 
sytuacji w klasie, 
nieudolnie na nie 
reaguje. 

 Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu wypowiedzi. 

 Często popełnia błędy w 
wyszukiwaniu prostych 
informacji w wypowiedzi 

 Z dużą trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 
 

 Na ogół reaguje 
poprawnie na polecenia 
nauczyciela dotyczące 
sytuacji w klasie. 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, czasem 
popełniając błędy 

 Z pewną trudnością 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 
 

 Reaguje poprawnie na 
polecenia nauczyciela 
dotyczące sytuacji w 
klasie. 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi. 

 Znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez większego trudu 
znajduje w wypowiedzi 
bardziej złożone 
informacje. 
 

 Reaguje bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie na 
polecenia nauczyciela 
dotyczące sytuacji w 
klasie. 

 Bez problemu rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

 Z łatwością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi. 

 Bez trudu znajduje w 
wypowiedzi bardziej 
złożone informacje. 
 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów. 

 Z trudnością znajduje w 
tekście określone 
informacje. 
 

 Najczęściej rozumie sens 
prostych tekstów. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje. 
 

 Rozumie sens prostych 
tekstów. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 
 

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens tekstu 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 

Mówienie  Popełniając liczne błędy, 
nieudolnie tworzy proste 

 Czasami popełniając 
błędy, tworzy proste 

 Popełniając nieliczne 
błędy, tworzy proste i 

 Tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi ustne: 



 

 

wypowiedzi ustne: 
opisuje przedmioty i 
zwierzęta, określając ich 
kolory; opisuje ludzi, 
podając nazwy części 
ciała i posługując się 
podstawowymi 
przymiotnikami. 
 

wypowiedzi ustne: 
opisuje przedmioty i 
zwierzęta, określając ich 
kolory, opisuje ludzi; 
podając nazwy części 
ciała i posługując się 
podstawowymi 
przymiotnikami. 
 

bardziej złożone 
wypowiedzi ustne: 
opisuje przedmioty i 
zwierzęta, określając 
ich kolory; opisuje 
ludzi, podając nazwy 
części ciała i 
posługując się 
podstawowymi 
przymiotnikami. 
 

opisuje przedmioty i 
zwierzęta, określając ich 
kolory; opisuje ludzi, 
podając nazwy części 
ciała i posługując się 
podstawowymi 
przymiotnikami. 

 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
tworzy z pomocą 
nauczyciela bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
postacie/osoby/zwierzęta
, przedstawia tygodniowy 
plan zajęć. 
 

 Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy, sam lub z 
pomocą nauczyciela, 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje 
postacie/osoby/zwierzęta
, przedstawia tygodniowy 
plan zajęć. 
 

 Popełniając nieliczne 
błędy, samodzielnie 
tworzy proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje 
postacie/osoby/zwierzęt
a, przedstawia 
tygodniowy plan zajęć. 
 

 Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
postacie/osoby/zwierzęta, 
przedstawia tygodniowy 
plan zajęć. 

 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach: 

 Uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
wyglądu zwierząt i ludzi, 
popełniając liczne błędy. 

 Popełniając liczne błędy, 
nakazuje, zakazuje i 
instruuje w sytuacjach 
szkolnych oraz reaguje 
na nakazy i zakazy. 

 Popełniając liczne błędy, 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje 
dotyczące uczenia się. 
 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach: 

 Uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
wyglądu zwierząt i ludzi, 
czasem popełniając 
błędy. 

 Nie zawsze poprawnie 
nakazuje, zakazuje i 
instruuje w sytuacjach 
szkolnych oraz reaguje 
na nakazy i zakazy. 

 Nie zawsze poprawnie 
proponuje, przyjmuje i 
odrzuca propozycje 
dotyczące uczenia się. 

 Bez większego 
problemu reaguje 
zarówno w prostych, 
jak i bardziej złożonych 
sytuacjach: 

 Bez trudu uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do wyglądu 
zwierząt i ludzi. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, nakazuje, 
zakazuje, instruuje w 
sytuacjach szkolnych 
oraz reaguje na nakazy i 
zakazy. 

 Popełniając drobne 
błędy, proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje dotyczące 

 Bez problemu reaguje 
zarówno w prostych, jak i 
złożonych sytuacjach: 

 Bez trudu uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do wyglądu 
zwierząt i ludzi. 

 Nakazuje, zakazuje, 
instruuje w sytuacjach 
szkolnych, bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje 
na nakazy i zakazy. 

 Prawidłowo proponuje, 
przyjmuje i odrzuca 
propozycje dotyczące 
uczenia się. 

 



 

 

uczenia się. 
 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 
 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 
 

 Bez większego trudu 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

. 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

 

 
 

UNIT 1 
 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i popełnia 
liczne błędy, posługując 
się liczebnikami 1-100. 

 Słabo zna i nieudolnie 
recytuje alfabet. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje dane personalne, 
nazwy przyborów 
szkolnych. 

 Słabo zna zaimki 
osobowe i często 
niepoprawnie używa ich 
w zdaniach. 

 Popełniając liczne błędy, 
buduje zdania twierdzące 
z czasownikiem „być” (to 
be) w czasie Present 
Simple. 

 Słabo zna i, popełniając 
liczne błędy, podaje 
formy pełne i skrócone 
czasownika „być”(to be) 
w czasie Present Simple. 

 Słabo zna i często 
niepoprawnie stosuje 
przedimki nieokreślone 
a/an przed 
rzeczownikami lub 

 Częściowo zna i 
popełniając dość liczne 
błędy, posługuje się 
liczebnikami 1-100. 

 Częściowo zna i recytuje 
alfabet, popełniając dość 
liczne błędy. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, podaje dane 
personalne oraz nazwy 
przyborów szkolnych. 

 Częściowo zna zaimki 
osobowe i używa ich w 
zdaniach, popełniając 
dość liczne błędy. 

 Buduje zdania 
twierdzące z 
czasownikiem „być” (to 
be) w czasie Present 
Simple, popełniając dość 
liczne błędy. 

 Nie zawsze poprawnie 
podaje formy pełne i 
skrócone czasownika 
„być”(to be) w czasie 
Present Simple. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, stosuje przedimki 

 Na ogół poprawnie 
posługuje się 
liczebnikami 1-100. 

 Zna i recytuje alfabet, 
popełniając nieliczne 
błędy. 

 Na ogół poprawnie 
podaje dane personalne 
oraz nazwy przyborów 
szkolnych. 

 Zna zaimki osobowe i 
na ogół prawidłowo 
używa ich w zdaniach. 

 Bez większego trudu i 
na ogół poprawnie 
buduje zdania 
twierdzące z 
czasownikiem „być” (to 
be) w czasie Present 
Simple. 

 Na ogół poprawnie 
podaje formy pełne i 
skrócone czasownika 
„być” (to be) w czasie 
Present Simple. 

 Popełniając drobne 
błędy, stosuje 
przedimki nieokreślone 

 Z łatwością i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
posługuje się liczebnikami 
1-100. 

 Zna i bezbłędnie lub 
prawie bezbłędnie recytuje 
alfabet. 

 Z łatwością i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
podaje dane personalne 
oraz nazwy przyborów 
szkolnych. 

 Zna zaimki osobowe i 
zawsze prawidłowo używa 
ich w zdaniach. 

 Z łatwością i poprawnie 
buduje zdania twierdzące 
z czasownikiem „być” (to 
be) w czasie Present 
Simple. 

 Zawsze poprawnie podaje 
formy pełne i skrócone 
czasownika „być” (to be) 
w czasie Present Simple. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie stosuje 
przedimki nieokreślone 
a/an przed rzeczownikami 



 

 

wyrażeniami: 
przymiotnik(i) + 
rzeczownik. 

nieokreślone a/an przed 
rzeczownikami lub 
wyrażeniami: 
przymiotnik(i) + 
rzeczownik. 
 

a/an przed 
rzeczownikami lub 
wyrażeniami: 
przymiotnik(i) + 
rzeczownik. 
 

lub wyrażeniami: 
przymiotnik(i) + 
rzeczownik. 

 

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi.  

 Mimo pomocy, z trudem 
znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 
znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia dość 
liczne błędy. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi.  

 Na ogół znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
zdarza mu się popełniać 
błędy. 

 Z łatwością rozumie 
ogólny sens zarówno 
prostych, jak i złożonych 
wypowiedzi. 

 Bez problemu 
samodzielnie znajduje w 
wypowiedzi proste i 
złożone informacje. 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Z trudnością znajduje w 
prostym tekście 
określone informacje. 

 

 Przeważnie rozumie 
ogólny sens prostych 
tekstów lub fragmentów 
tekstu. 

 Z niewielką pomocą na 
ogół znajduje w tekście 
określone informacje. 

 

 Rozumie sens prostych 
tekstów lub fragmentów 
tekstu. 

 Bez większego trudu 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

 

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens prostych i złożonych 
tekstów oraz fragmentów 
tekstu. 

 Bez trudu znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

 

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając błędy 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
ludzi i przybory szkolne, 
stosując podstawowe 
przymiotniki oraz 
określając liczbę i kolor; 
podaje dane personalne 
swoje i innych osób. 

 Z trudem literuje imiona, 
nazwiska i inne wyrazy, 
popełniając liczne błędy. 

 Z trudem recytuje 
alfabet, popełniając 

 Z pewnym trudem tworzy 
proste wypowiedzi ustne, 
błędy czasem zaburzają 
komunikację: opisuje 
ludzi i przybory szkolne, 
stosując podstawowe 
przymiotniki oraz 
określając liczbę i kolor; 
podaje dane personalne 
swoje i innych osób. 

 Literuje imiona, nazwiska 
i inne wyrazy, 
popełniając dość liczne 
błędy. 

 Recytuje alfabet, 
popełniając dość liczne 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając błędy nie 
zaburzające 
komunikacji: opisuje 
ludzi i przybory 
szkolne, stosując 
podstawowe 
przymiotniki oraz 
określając liczbę i 
kolor; podaje dane 
personalne swoje i 
innych osób. 

 Literuje imiona, 
nazwiska i inne wyrazy, 
popełniając nieliczne 

 Swobodnie tworzy proste i 
bardziej złożone 
wypowiedzi ustne, 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji: 
opisuje ludzi i przybory 
szkolne, stosując 
podstawowe przymiotniki 
oraz określając liczbę i 
kolor; podaje dane 
personalne swoje i innych 
osób. 

 Płynnie literuje imiona, 
nazwiska i inne wyrazy. 

 Płynnie recytuje alfabet. 
 



 

 

liczne błędy. błędy. 
 

błędy. 
 Recytuje alfabet, 

popełniając drobne 
błędy. 
 

Pisanie  Popełniając liczne błędy 
zakłócające 
komunikację, tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje ludzi i przybory 
szkolne, przedstawia 
siebie, swoich przyjaciół 
i swoje zwierzęta 
domowe. 
 

 Popełniając dość liczne, 
częściowo zaburzające 
komunikację, błędy, 
tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje ludzi i przybory 
szkolne, przedstawia 
siebie, swoich przyjaciół 
i swoje zwierzęta 
domowe. 
 

 Popełniając drobne 
błędy niezaburzające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje ludzi i 
przybory szkolne, 
przedstawia siebie, 
swoich przyjaciół i 
swoje zwierzęta 
domowe. 
 

 Samodzielnie i stosując 
bogate słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje ludzi i 
przybory szkolne, 
przedstawia siebie, swoich 
przyjaciół i swoje 
zwierzęta domowe; 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji. 

 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając błędy 
zakłócające 
komunikację: 
przedstawia siebie i inne 
osoby; uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do danych 
personalnych, wieku, 
liczby i wyglądu 
przyborów szkolnych. 
 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
przedstawia siebie i inne 
osoby; uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do danych 
personalnych, wieku, 
liczby i wyglądu 
przyborów szkolnych. 
 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: 
przedstawia siebie i 
inne osoby; uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do danych 
personalnych, wieku, 
liczby i wyglądu 
przyborów szkolnych. 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: przedstawia 
siebie i inne osoby; 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
danych personalnych, 
wieku, liczby i wyglądu 
przyborów szkolnych. 
 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 
 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, popełniając 
dość liczne błędy. 
 

 Zazwyczaj poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

. 

 Bez trudu poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 

 
 
 

UNIT 2 
 



 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje dane personalne, 
cechy charakteru, nazwy 
przyborów szkolnych, 
nazwy krajów, liczby 
(1‒100). 

 Nieudolnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem 
„być” (to be) w czasie 
Present Simple oraz 
krótkie odpowiedzi. 

 Słabo zna zaimki 
pytające Who, What, 
Where, How much oraz 
zasady tworzenia pytań 
szczegółowych z 
czasownikiem to be w 
czasie Present Simple. 

 Tworząc pytania 
szczegółowe, popełnia 
liczne błędy. 

 Częściowo zna i umie 
podać dane personalne, 
cechy charakteru, nazwy 
przyborów szkolnych, 
nazwy krajów, liczby 
(1‒100). 

 Czasem popełniając 
błędy. tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem 
„być” (to be) w czasie 
Present Simple oraz 
krótkie odpowiedzi 

 Częściowo zna zaimki 
pytające Who, What, 
Where, How much oraz 
zasady tworzenia pytań 
szczegółowych z 
czasownikiem to be w 
czasie Present Simple. 

 Popełnia sporo błędów, 
tworząc pytania 
szczegółowe. 

 

 Na ogół zna i umie 
podać dane 
personalne, cechy 
charakteru, nazwy 
przyborów szkolnych, 
nazwy krajów, liczby 
(1‒100). 

 Zazwyczaj poprawnie 
tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i 
pytające z 
czasownikiem „być” (to 
be) w czasie Present 
Simple oraz krótkie 
odpowiedzi. 

 Zna zaimki pytające 
Who, What, Where, How 
much oraz zasady 
tworzenia pytań 
szczegółowych z 
czasownikiem to be w 
czasie Present Simple, 
na ogół poprawnie je 
stosuje. 

 Zazwyczaj poprawnie 
tworzy pytania 
szczegółowe. 

 Bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie podaje dane 
personalne, cechy 
charakteru, nazwy 
przyborów szkolnych, 
nazwy krajów, liczby 
(1‒100). 

 Swobodnie i poprawnie 
tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem 
„być” (to be) w czasie 
Present Simple oraz 
krótkie odpowiedzi. 

 Zna zaimki pytające Who, 
What, Where, How much 
oraz zasady tworzenia 
pytań szczegółowych z 
czasownikiem to be w 
czasie Present Simple, 
stosuje je z łatwością i 
poprawnie. 

 Swobodnie tworzy poprawne 
pytania szczegółowe. 

Słuchanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych 
wypowiedzi. 

 Mimo pomocy z 
trudnością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia 
liczne błędy. 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 
znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia dość 
liczne błędy. 
 

 Zazwyczaj rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

 Popełniając drobne 
błędy, znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 
samodzielnie znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych tekstów 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 



 

 

sensu prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z trudem 
znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
popełnia liczne błędy. 
 

lub fragmentów tekstu. 
 Z niewielką pomocą na 

ogół znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
czasem popełnia błędy. 
 

złożonych tekstów lub 
fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje, przy 
wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
zdarza mu się popełniać 
błędy. 
 

złożonych tekstów i 
fragmentów tekstu 

 Z łatwością samodzielnie 
znajduje w tekście 
podstawowe oraz złożone 
informacje. 
 

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
opisuje przybory szkolne 
i podaje ich cenę, opisuje 
ludzi, podając ich wiek i 
cechy charakteru; liczne 
błędy zaburzają 
komunikację. 

 

 Z pewnym trudem tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne: opisuje przybory 
szkolne i podaje ich 
cenę, opisuje ludzi, 
podając ich wiek i cechy 
charakteru; błędy 
czasem zaburzają 
komunikację 

 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając błędy nie 
zaburzające 
komunikacji: opisuje 
przybory szkolne i 
podaje ich cenę, 
opisuje ludzi, podając 
ich wiek i cechy 
charakteru. 

 Swobodnie tworzy proste 
i bardziej złożone 
wypowiedzi ustne, 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają 
komunikacji: opisuje 
przybory szkolne i 
podaje ich cenę, opisuje 
ludzi, podając ich wiek i 
cechy charakteru. 

Pisanie  Mimo pomocy 
popełniając liczne błędy 
zakłócające 
komunikację, tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje siebie i swoich 
kolegów, opisuje flagi 
wybranych krajów, 
zapisuje ceny słowami. 
 

 Tworzy, sam lub z 
pomocą nauczyciela, 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje siebie i swoich 
kolegów, opisuje flagi 
wybranych krajów, 
zapisuje ceny słowami; 
popełnia dość liczne 
błędy. 
 

 Popełniając nieliczne 
błędy , tworzy 
samodzielnie krótkie 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje siebie i swoich 
kolegów, opisuje flagi 
wybranych krajów, 
zapisuje ceny słowami. 
 

 Samodzielnie, stosując 
bogate słownictwo tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne (opisuje siebie i 
swoich kolegów, opisuje 
flagi wybranych krajów, 
zapisuje ceny słowami; 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji 

 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając błędy 
zakłócające 
komunikację: 
przedstawia siebie i inne 
osoby; wyraża opinie; 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
przedstawia siebie i inne 
osoby; wyraża opinie; 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
cen i kolorów przyborów 
szkolnych oraz danych 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: przedstawia 
siebie i inne osoby; 
wyraża opinie; uzyskuje 
i przekazuje informacje 
odnośnie do cen i 
kolorów przyborów 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: przedstawia 
siebie i inne osoby; 
wyraża opinie; uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do cen i kolorów 
przyborów szkolnych oraz 
danych personalnych 



 

 

cen i kolorów przyborów 
szkolnych oraz danych 
personalnych (imię, wiek, 
kraj pochodzenia).  
 

personalnych (imię, wiek, 
kraj pochodzenia).  
 

szkolnych oraz danych 
personalnych (imię, 
wiek, kraj pochodzenia).  
 

(imię, wiek, kraj 
pochodzenia). 

 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 

 Z trudnością przekazuje 
w języku polskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim, 
popełniając liczne błędy. 
 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 

 Przekazuje w języku 
polskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, popełniając 
dość liczne błędy. 
 

 Bez większego trudu, 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim. 

. 

 Bez trudu przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych  

 Z łatwością przekazuje w 
języku polskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim. 

 

 

UNIT 3 
 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy 
przedmiotów 
codziennego użytku oraz 
ubrań. 

 Słabo zna i z trudem 
podaje wymagane 
podstawowe przymiotniki 
(w tym kolory) opisujące 
przedmioty codziennego 
użytku oraz ubrania. 

 Słabo zna i popełniając 
liczne błędy używa 
przymiotników 
dzierżawczych. 

 Słabo zna zasady 
tworzenia i popełnia 
liczne błędy stosując 
dopełniacz saksoński. 

 Często popełniając 
błędy, stosuje zaimek 

 Częściowo zna i podaje 
nazwy przedmiotów 
codziennego użytku 
oraz ubrań, czasem 
popełniając błędy 

 Częściowo zna 
wymagane podstawowe 
przymiotniki (w tym 
kolory) opisujące 
przedmioty codziennego 
użytku oraz ubrania; 
stosując je, czasem 
popełnia błędy. 

 Częściowo zna i nie 
zawsze poprawnie 
używa przymiotników 
dzierżawczych. 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia i stosuje 
dopełniacz saksoński, 
czasem popełniając 

 W większości zna i 
poprawnie stosuje 
nazwy przedmiotów 
codziennego użytku 
oraz ubrań. 

 Zna i stosuje 
większość 
wymaganych 
podstawowych 
przymiotników (w tym 
kolorów) opisujących 
przedmioty 
codziennego użytku 
oraz ubrania. 

 Zna i przeważnie 
poprawnie używa 
przymiotników 
dzierżawczych. 

 Zna zasady tworzenia i 
najczęściej poprawnie 
stosuje dopełniacz 

 Zna i poprawnie stosuje 
nazwy przedmiotów 
codziennego użytku oraz 
ubrań 

 Zna i poprawnie stosuje 
wymagane podstawowe 
przymiotniki (w tym 
kolory) opisujące 
przedmioty codziennego 
użytku oraz ubrania. 

 Zna i zawsze poprawnie 
używa przymiotników 
dzierżawczych. 

 Zna zasady tworzenia i 
zawsze poprawnie 
stosuje dopełniacz 
saksoński. 

 Zna i poprawnie stosuje 
w zdaniach zaimek 
pytający Whose. 

 Zna, rozróżnia i 



 

 

pytający Whose. 
 Popełnia liczne błędy, 

stosując zaimki 
wskazujące: this, that, 
these, those. 

 

błędy. 
 Czasem popełniając 

błędy stosuje zaimek 
pytający Whose. 

 Popełnia dość liczne 
błędy stosując zaimki 
wskazujące: this, that, 
these, those. 
 

saksoński. 
 Zna i na ogół 

poprawnie stosuje 
zaimek pytający 
Whose. 

 Zna, rozróżnia i 
zazwyczaj prawidłowo 
stosuje zaimki 
wskazujące: this, that, 
these, those. 
 

prawidłowo stosuje 
zaimki wskazujące: this, 
that, these, those. 
 

Słuchanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych 
wypowiedzi. 

 Mimo pomocy z 
trudnością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia 
liczne błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 
znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia dość 
liczne błędy. 
 

 Zazwyczaj rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

 Popełniając drobne 
błędy, znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 
samodzielnie znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z trudem 
znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
popełnia liczne błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą na 
ogół znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
czasem popełnia błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów lub 
fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje, przy 
wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
zdarza mu się popełniać 
błędy. 
 

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów lub 
fragmentów tekstu 

 Z łatwością samodzielnie 
znajduje w tekście 
podstawowe oraz złożone 
informacje. 
 

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste 
wypowiedzi ustne: 
opisuje przedmioty 
codziennego użytku i 
ubrania, określa 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
czasem popełniając 
błędy zaburzające 
komunikację: opisuje 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając błędy 
niezaburzające 
komunikacji: opisuje 

 Bez trudu tworzy proste 
i złożone wypowiedzi 
ustne: opisuje 
przedmioty 
codziennego użytku i 



 

 

przynależność, podaje 
ceny; liczne błędy 
zaburzają komunikację. 

 

przedmioty codziennego 
użytku i ubrania, określa 
przynależność, podaje 
ceny. 

 

przybory szkolne i 
podaje ich cenę, 
opisuje ludzi, podając 
ich wiek i cechy 
charakteru. 

ubrania, określa 
przynależność, podaje 
ceny; ewentualne 
drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 
 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje swoje 
ulubione ubrania i inne 
przedmioty; opisuje 
tradycyjne stroje różnych 
narodów. 
 

 Popełniając dość liczne 
błędy, tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje swoje 
ulubione ubrania i inne 
przedmioty; opisuje 
tradycyjne stroje różnych 
narodów. 
 

 Popełniając nieliczne 
błędy niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje swoje 
ulubione ubrania i inne 
przedmioty; opisuje 
tradycyjne stroje 
różnych narodów. 
 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje swoje 
ulubione ubrania i inne 
przedmioty; opisuje 
tradycyjne stroje różnych 
narodów; ewentualne 
drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 

 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
pyta o opinie i wyraża 
opinie na temat ubrań; 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
cen i kolorów 
przedmiotów 
codziennego użytku i 
ubrań oraz 
przynależności 
przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe, z 
trudem przeprowadza 
prosty dialog w sklepie z 
ubraniami; popełnia 
liczne błędy. 
 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: pyta o 
opinie i wyraża opinie na 
temat ubrań; uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do cen i 
kolorów przedmiotów 
codziennego użytku i 
ubrań oraz 
przynależności 
przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe, 
przeprowadza prosty 
dialog w sklepie z 
ubraniami; popełnia dość 
liczne błędy. 
 

 Popełniając nieliczne 
błędy reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
pyta o opinie i wyraża 
opinie na temat ubrań; 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
cen i kolorów 
przedmiotów 
codziennego użytku i 
ubrań oraz 
przynależności 
przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe 
przeprowadza prosty 
dialog w sklepie z 
ubraniami; nieliczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: pyta o opinie i 
wyraża opinie na temat 
ubrań; uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do cen i kolorów 
przedmiotów codziennego 
użytku i ubrań oraz 
przynależności 
przedmiotów i ubrań. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe, 
swobodnie przeprowadza 
prosty dialog w sklepie z 
ubraniami. 

 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 

 Bez większego trudu i 
na ogół poprawnie 

 Bez trudu i poprawnie 
przekazuje w języku 



 

 

informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy 

 Z trudnością przekazuje 
w języku polskim 
informacje sformułowane 
w języku angielskim, 
popełniając liczne błędy. 
 

zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy 

 Przekazuje w języku 
polskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim, popełniając 
dość liczne błędy. 
 

przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych 

 Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim. 

 

angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych  

 Z łatwością i poprawnie 
przekazuje w języku 
polskim informacje 
sformułowane w języku 
angielskim. 

 

 

UNIT 4 
 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy członków 
rodziny, popełniając 
liczne błędy. 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje wymagane 
podstawowe 
przymiotniki, opisujące 
wygląd zewnętrzny 
(włosy). 

 Słabo zna i popełnia dużo 
błędów, stosując 
dopełniacz saksoński i 
przymiotniki dzierżawcze. 

 Słabo zna zasady 
tworzenia zdań 
twierdzących, 
przeczących i pytających 
z czasownikiem have got; 
popełnia liczne błędy 
posługując się nimi. 
 

 Częściowo zna i podaje 
nazwy członków 
rodziny, czasem 
popełniając błędy. 

 Częściowo zna 
wymagane podstawowe 
przymiotniki, opisujące 
wygląd zewnętrzny 
(włosy); stosując je 
czasem popełnia błędy. 

 Częściowo zna i nie 
zawsze poprawnie 
stosuje dopełniacz 
saksoński i przymiotniki 
dzierżawcze. 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań 
twierdzących, 
przeczących i pytających 
z czasownikiem have 
got; posługuje się nimi 
czasem popełniając 
błędy. 
 

 Zna i na ogół poprawnie 
podaje nazwy członków 
rodziny. 

 Zna i na ogół poprawnie 
stosuje wymagane 
podstawowe 
przymiotniki opisujące 
wygląd zewnętrzny 
(włosy). 

 Zna i zazwyczaj 
poprawnie stosuje 
dopełniacz saksoński i 
przymiotniki 
dzierżawcze, 
popełniając nieliczne 
błędy. 

 Zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, 
przeczących i 
pytających z 
czasownikiem have got 
i zazwyczaj poprawnie 
się nimi posługuje. 
 

 Zna i zawsze poprawnie 
podaje nazwy członków 
rodziny. 

 Zna i zawsze poprawnie 
stosuje wymagane 
podstawowe przymiotniki 
opisujące wygląd 
zewnętrzny (włosy). 

 Zna i zawsze poprawnie 
stosuje dopełniacz 
saksoński i przymiotniki 
dzierżawcze. 

 Zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, 
przeczących i pytających z 
czasownikiem have got i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie się nimi 
posługuje. 

 

Słuchanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych 
wypowiedzi. 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 

 Zazwyczaj rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 



 

 

 Mimo pomocy z 
trudnością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi; przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia liczne 
błędy. 
 

znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi; przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia dość 
liczne błędy. 
 

 Popełniając drobne 
błędy, znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

samodzielnie znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z trudem 
znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
popełnia liczne błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą na 
ogół znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
czasem popełnia błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów lub 
fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje, przy 
wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
zdarza mu się popełniać 
błędy. 
 

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów i 
fragmentów tekstu. 

 Z łatwością samodzielnie 
znajduje w tekście 
podstawowe oraz złożone 
informacje. 
 

Mówienie   Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy: 
opisuje swoją rodzinę, 
opisuje przedmioty i 
wygląd zewnętrzny ludzi 
(włosy). 

 Z pewną pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, 
czasem popełniając 
błędy: opisuje swoją 
rodzinę, opisuje 
przedmioty i wygląd 
zewnętrzny ludzi (włosy). 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając nieliczne 
błędy: opisuje swoją 
rodzinę, opisuje 
przedmioty i wygląd 
zewnętrzny ludzi 
(włosy). 

 Bez trudu tworzy proste i 
złożone wypowiedzi ustne: 
opisuje swoją rodzinę, 
opisuje przedmioty i 
wygląd zewnętrzny ludzi 
(włosy). 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje rodzinę 
i wygląd zewnętrzny ludzi 
oraz zwierząt; 
przedstawia zawartość 
swojego plecaka; opisuje 
wygląd i funkcje robota. 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje rodzinę i wygląd 
zewnętrzny ludzi oraz 
zwierząt; przedstawia 
zawartość swojego 
plecaka; opisuje wygląd i 
funkcje robota; dość 
liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację. 

 Popełniając nieliczne 
błędy niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
rodzinę i wygląd 
zewnętrzny ludzi oraz 
zwierząt; przedstawia 
zawartość swojego 
plecaka; opisuje wygląd 
i funkcje robota. 
 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje rodzinę i 
wygląd zewnętrzny ludzi 
oraz zwierząt; przedstawia 
zawartość swojego 
plecaka; opisuje wygląd i 
funkcje robota; 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji. 
 



 

 

 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
rodziny, wyglądu 
zewnętrznego ludzi i 
zwierząt, stanu 
posiadania i 
przynależności. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe, z 
trudem przeprowadza 
prosty dialog pomiędzy 
gospodarzem i 
zaproszonym gościem; 
popełnia liczne błędy 
zakłócające komunikację. 
 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
rodziny, wyglądu 
zewnętrznego ludzi i 
zwierząt, stanu 
posiadania i 
przynależności. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe, 
przeprowadza prosty 
dialog pomiędzy 
gospodarzem i 
zaproszonym gościem; 
czasem popełnia błędy 
zakłócające 
komunikację. 

 

 Popełniając nieliczne 
błędy reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
rodziny, wyglądu 
zewnętrznego ludzi i 
zwierząt, stanu 
posiadania i 
przynależności. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe, 
przeprowadza prosty 
dialog pomiędzy 
gospodarzem i 
zaproszonym gościem; 
popełnia błędy; 
nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do rodziny, 
wyglądu zewnętrznego 
ludzi i zwierząt, stanu 
posiadania i 
przynależności. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe, 
swobodnie przeprowadza 
prosty dialog pomiędzy 
gospodarzem i 
zaproszonym gościem; 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji. 

 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 
 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 
 

 Bez większego trudu na 
ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 

 Bez trudu i poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 

 

UNIT 5 
 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy czynności 
dnia codziennego oraz 
czynności 
wykonywanych w czasie 
wolnym, w tym nazwy 
dyscyplin sportowych. 

 Słabo zna zasady 

 Częściowo zna i podaje 
nazwy czynności dnia 
codziennego oraz 
czynności 
wykonywanych w czasie 
wolnym, w tym nazwy 
dyscyplin sportowych. 

 Częściowo zna zasady 

 Zna i podaje większość 
wymaganych nazw 
czynności dnia 
codziennego oraz 
czynności 
wykonywanych w 
czasie wolnym, w tym 
nazw dyscyplin 

 Zna i z łatwością podaje 
wymagane nazwy 
czynności dnia 
codziennego oraz 
czynności wykonywanych 
w czasie wolnym, w tym 
nazwy dyscyplin 
sportowych. 



 

 

tworzenia i z trudem 
tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem 
can popełniając liczne 
błędy. 

 Popełniając liczne błędy, 
posługuje się 
przysłówkami sposobu z 
czasownikiem 
modalnym can. 

 Popełniając liczne błędy, 
z trudem posługuje się 
czasownikiem can w 
odniesieniu do 
umiejętności oraz 
wyrażając możliwość, 
pytanie o pozwolenie, 
udzielanie lub odmowę 
pozwolenia. 
 

tworzenia i tworzy 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z 
czasownikiem can, 
czasem popełniając 
błędy. 

 Nie zawsze poprawnie 
posługuje się 
przysłówkami sposobu z 
czasownikiem 
modalnym can. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, posługuje się 
czasownikiem can w 
odniesieniu do 
umiejętności oraz 
wyrażając, możliwość, 
pytanie o pozwolenie, 
udzielanie lub odmowę 
pozwolenia. 
 

sportowych. 
 Zna zasady tworzenia i 

zazwyczaj poprawnie 
tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i 
pytające z 
czasownikiem can. 

 Zazwyczaj poprawnie 
posługuje się 
przysłówkami sposobu 
z czasownikiem 
modalnym can. 

 Na ogół poprawnie 
posługuje się 
czasownikiem can w 
odniesieniu do 
umiejętności oraz 
wyrażając możliwość, 
pytanie o pozwolenie, 
udzielanie lub odmowę 
pozwolenia. 

 Zna zasady tworzenia i 
bezbłędnie tworzy 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z 
czasownikiem can.  

 Poprawnie posługuje się 
przysłówkami sposobu z 
czasownikiem 
modalnym can. 

 Z łatwością i poprawnie 
posługuje się 
czasownikiem can w 
odniesieniu do 
umiejętności oraz 
wyrażając możliwość, 
pytanie o pozwolenie, 
udzielanie lub odmowę 
pozwolenia. 
 

Słuchanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych 
wypowiedzi. 

 Mimo pomocy z 
trudnością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia 
liczne błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 
znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia dość 
liczne błędy. 
 

 Zazwyczaj rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 
samodzielnie znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z trudem 
znajduje w tekście 
określone informacje, 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą na 
ogół znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów lub 
fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje, przy 

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów i 
fragmentów tekstu. 

 Z łatwością samodzielnie 
znajduje w tekście 
podstawowe oraz złożone 



 

 

przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
popełnia liczne błędy. 
 

złożonych informacji 
czasem popełnia błędy. 
 

wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
zdarza mu się popełniać 
błędy. 
 

informacje. 
 

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy: 
opowiada o 
umiejętnościach i braku 
umiejętności. 

 Z niewielką pomocą 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
czasem popełniając 
błędy: opowiada o 
umiejętnościach i braku 
umiejętności. 

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając nieliczne 
błędy: opowiada o 
umiejętnościach i ich 
braku. 

 Tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opowiada o 
umiejętnościach i ich 
braku: ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
umiejętności swoje i 
innych osób oraz 
zwierząt; pisze, co 
wolno, a czego nie wolno 
robić; przedstawia fakty 
dotyczące parków 
narodowych. 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje umiejętności 
swoje i innych osób oraz 
zwierząt; pisze, co 
wolno, a czego nie 
wolno robić; przedstawia 
fakty dotyczące parków 
narodowych; dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócają komunikację. 

 Popełniając nieliczne 
błędy niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
umiejętności swoje i 
innych osób oraz 
zwierząt; pisze, co 
wolno, a czego nie 
wolno robić; 
przedstawia fakty 
dotyczące parków 
narodowych. 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
umiejętności swoje i 
innych osób oraz 
zwierząt; pisze, co wolno, 
a czego nie wolno robić; 
przedstawia fakty 
dotyczące parków 
narodowych; ewentualne 
drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji. 
 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
umiejętności, prosi o 
pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, 
dziękuje lub wyraża 
rozczarowanie. 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
umiejętności, prosi o 
pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, 
dziękuje lub wyraża 
rozczarowanie. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie 
do umiejętności, prosi 
o pozwolenie, udziela 
lub odmawia 
pozwolenia, dziękuje 
lub wyraża 
rozczarowanie. 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 
sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje 
odnośnie do 
umiejętności, prosi o 
pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, 
dziękuje lub wyraża 
rozczarowanie. 
 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 

 Bez większego trudu 
zazwyczaj poprawnie 

 Bez trudu i poprawnie 
przekazuje w języku 



 

 

informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 
 

zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 
 

przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 

angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 

 

UNIT 6 
 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy 
produktów 
spożywczych. 

 Popełniając liczne 
błędy, posługuje się 
rzeczownikami 
policzalnymi w liczbie 
pojedynczej i mnogiej 
oraz niepoliczalnymi. 

 Słabo zna zasady 
stosowania wyrażeń 
some, any, a lot of; 
popełnia dość liczne 
błędy w ich użyciu. 

 Popełnia liczne błędy, 
tworząc zdania 
twierdzące i przeczące 
z wyrażeniami there 
is/there are. 

 

 Częściowo zna i podaje 
nazwy produktów 
spożywczych. 

 Nie zawsze poprawnie 
posługuje się 
rzeczownikami 
policzalnymi w liczbie 
pojedynczej i mnogiej 
oraz niepoliczalnymi. 

 Częściowo zna zasady 
stosowania wyrażeń 
some, any, a lot of, 
popełnia dość liczne 
błędy w ich użyciu. 

 Popełnia dość liczne 
błędy, tworząc zdania 
twierdzące i przeczące 
z wyrażeniami there 
is/there are. 

 

 Zna i podaje 
większość 
wymaganych nazw 
produktów 
spożywczych. 

 Zazwyczaj poprawnie 
posługuje się 
rzeczownikami 
policzalnymi w liczbie 
pojedynczej i mnogiej 
oraz niepoliczalnymi. 

 Zna zasady 
stosowania wyrażeń 
some, any, a lot of i 
zazwyczaj poprawnie 
się nimi posługuje. 

 Zazwyczaj poprawnie 
buduje zdania 
twierdzące i 
przeczące z 
wyrażeniami there 
is/there are. 

 

 Zna i z łatwością podaje 
wymagane nazwy 
produktów 
spożywczych. 

 Poprawnie posługuje się 
rzeczownikami 
policzalnymi w liczbie 
pojedynczej i mnogiej 
oraz niepoliczalnymi. 

 Zna zasady stosowania 
wyrażeń some, any, a lot 
of i poprawnie się nimi 
posługuje. 

 Z łatwością i poprawnie 
buduje zdania 
twierdzące i przeczące z 
wyrażeniami there 
is/there are. 

 

Słuchanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych 
wypowiedzi. 

 Mimo pomocy z 
trudnością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia liczne 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 
znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia dość 
liczne błędy. 

 Zazwyczaj rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 
samodzielnie znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 



 

 

błędy. 
 

 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z trudem 
znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
popełnia liczne błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą na 
ogół znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
popełnia dość liczne 
błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów lub 
fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje, przy 
wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
zdarza mu się popełniać 
błędy. 
 

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów i 
fragmentów tekstu 

 Z łatwością samodzielnie 
znajduje w tekście 
podstawowe oraz złożone 
informacje. 
 

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: opisuje 
zawartość koszyka z 
zakupami oraz składniki 
koktajlu. 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
proste wypowiedzi 
ustne: opisuje zawartość 
koszyka z zakupami oraz 
składniki koktajlu, 
popełniając dość liczne 
błędy, częściowo 
zakłócające 
komunikację.  

 Tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając nieliczne 
niezakłócające 
komunikacji błędy: 
opisuje zawartość 
koszyka z  zakupami 
oraz składniki koktajlu. 

 Używając bogatego 
słownictwa tworzy proste i 
złożone wypowiedzi ustne: 
opisuje zawartość koszyka 
z zakupami oraz składniki 
koktajlu; ewentualne 
drobne błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: odnosząc się 
do artykułów 
spożywczych, opisuje, co 
jest, a czego nie ma w 
danym miejscu; opisuje 
kanapkę; opisuje danie 
popularne w Polsce lub 
innym kraju. 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
odnosząc się do 
artykułów spożywczych, 
opisuje, co jest, a czego 
nie ma w danym 
miejscu; opisuje 
kanapkę; opisuje danie 
popularne w Polsce lub 
innym kraju.; dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócają komunikację. 

 Popełniając nieliczne 
błędy niezakłócające 
komunikacji, tworzy 
krótkie wypowiedzi 
pisemne: odnosząc się 
do artykułów 
spożywczych, opisuje, 
co jest, a czego nie ma 
w danym miejscu; 
opisuje kanapkę; 
opisuje danie 
popularne w Polsce lub 
innym kraju. 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
tworzy krótkie wypowiedzi 
pisemne: odnosząc się do 
artykułów spożywczych, 
opisuje, co jest, a czego 
nie ma w danym miejscu; 
opisuje kanapkę; opisuje 
danie popularne w Polsce 
lub innym kraju; 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają 
komunikacji. 

 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 

 Swobodnie reaguje w 
prostych i złożonych 



 

 

popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje dotyczące 
artykułów spożywczych; 
wyraża opinie na temat 
dań, proponuje 
przygotowanie 
określonych dań, 
reaguje na propozycje. 

 Z trudem i popełniając 
liczne błędy zakłócające 
komunikację, prowadzi 
prosty dialog w barze 
sałatkowym. 

popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje dotyczące 
artykułów spożywczych; 
wyraża opinie na temat 
dań, proponuje 
przygotowanie 
określonych dań, 
reaguje na propozycje. 

 Prowadzi prosty dialog 
w barze sałatkowym, 
stosując zwroty 
grzecznościowe i 
czasem popełniając 
błędy, które mogą 
zaburzać komunikację. 
 

prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje dotyczące 
artykułów 
spożywczych; wyraża 
opinie na temat dań, 
proponuje 
przygotowanie 
określonych dań, 
reaguje na propozycje. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe, 
prowadzi prosty dialog 
w barze sałatkowym; 
nieliczne błędy na ogół 
nie zakłócają 
komunikacji. 
 

sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje 
dotyczące artykułów 
spożywczych; wyraża 
opinie na temat dań; 
proponuje przygotowanie 
określonych dań, reaguje 
na propozycje. 

 Stosując zwroty 
grzecznościowe, 
swobodnie i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie, 
prowadzi prosty dialog w 
barze sałatkowym. 
 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 
 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, popełniając 
dość liczne błędy. 
 

 Bez większego trudu i 
na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

. 

 Z łatwością i poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 

 

UNIT 7 
 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje wymagane nazwy 
dyscyplin sportowych, 
form spędzania czasu 
wolnego oraz 
codziennych czynności; 
popełnia liczne błędy. 

 Słabo zna i z trudem 
nazywa pory dnia oraz 
podaje godziny, 
popełniając dość liczne 

 Częściowo zna i podaje 
wymagane nazwy 
dyscyplin sportowych, 
form spędzania czasu 
wolnego oraz 
codziennych czynności; 
czasem popełnia błędy. 

 Częściowo zna i nazywa 
pory dnia oraz podaje 
godziny, popełniając 
dość liczne błędy. 

 Zna i podaje większość 
wymaganych nazw 
dyscyplin sportowych, 
form spędzania czasu 
wolnego oraz 
codziennych czynności. 

 Zna i nazywa pory dnia 
oraz podaje godziny, 
popełniając nieliczne 
błędy. 

 Zna zasady tworzenia 

 Zna i z łatwością podaje 
wymagane nazwy 
dyscyplin sportowych, 
form spędzania czasu 
wolnego oraz codziennych 
czynności. 

 Zna i z łatwością nazywa 
pory dnia oraz podaje 
godziny. 

 Dobrze zna zasady 
tworzenia zdań 



 

 

błędy. 
 Słabo zna zasady 

tworzenia zdań 
twierdzących, 
przeczących i pytających 
oraz krótkich odpowiedzi 
w czasie Present Simple. 

 Popełniając liczne błędy, 
posługuje się zdaniami w 
czasie Present Simple. 
 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia zdań 
twierdzących, 
przeczących i pytających 
oraz krótkich odpowiedzi 
w czasie Present Simple. 

 Popełniając dość liczne 
błędy, posługuje się 
zdaniami w czasie 
Present Simple. 

 

zdań twierdzących, 
przeczących i 
pytających oraz 
krótkich odpowiedzi w 
czasie Present Simple. 

 Na ogół poprawnie 
tworzy zdania i 
posługuje się zdaniami 
w czasie Present 
Simple. 

twierdzących, przeczących 
i pytających oraz krótkich 
odpowiedzi w czasie 
Present Simple. 

 Poprawnie tworzy i 
bezbłędnie lub niemal 
bezbłędnie posługuje się 
zdaniami w czasie Present 
Simple. 

Słuchanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych 
wypowiedzi. 

 Mimo pomocy z 
trudnością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia 
liczne błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 
znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia dość 
liczne błędy. 
 

 Zazwyczaj rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi. 

 Popełniając drobne 
błędy, znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 
samodzielnie znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z trudem 
znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
popełnia liczne błędy. 

 Ma trudności z ułożeniem 
informacji w określonym 
porządku 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą na 
ogół znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
czasem popełnia błędy. 

 Z pewnym trudem układa 
informacje w określonym 
porządku. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów lub 
fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje, przy 
wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
zdarza mu się popełniać 
błędy. 

 Układa informacje w 
określonym porządku, 
popełniając drobne 
błędy. 

 

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów i 
fragmentów tekstu. 

 Z łatwością samodzielnie 
znajduje w tekście 
podstawowe oraz złożone 
informacje. 

 Bez trudu układa 
informacje w określonym 
porządku. 

 



 

 

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: opowiada 
o codziennych 
czynnościach oraz 
zajęciach w czasie 
wolnym wykonywanych 
w różne dni tygodnia i o 
różnych godzinach; 
opisuje niezwykłą podróż 
do szkoły. 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
proste wypowiedzi ustne, 
popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: opowiada 
o codziennych 
czynnościach oraz 
zajęciach w czasie 
wolnym wykonywanych 
w różne dni tygodnia i o 
różnych godzinach; 
opisuje niezwykłą podróż 
do szkoły. 

 Popełniając nieliczne 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opowiada o 
codziennych 
czynnościach oraz 
zajęciach w czasie 
wolnym wykonywanych 
w różne dni tygodnia i o 
różnych godzinach; 
opisuje niezwykłą 
podróż do szkoły.  

 Używając bogatego 
słownictwa tworzy proste i 
złożone wypowiedzi ustne: 
opowiada o codziennych 
czynnościach oraz 
zajęciach w czasie wolnym 
wykonywanych w różne 
dni tygodnia i o różnych 
godzinach; opisuje 
niezwykłą podróż do 
szkoły.  

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 
proste wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
codzienne czynności 
oraz formy spędzania 
czasu wolnego, 
określając dni tygodnia, 
pory dnia i godziny; 
opisuje niezwykłą podróż 
do szkoły. 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: 
opisuje codzienne 
czynności oraz formy 
spędzania czasu 
wolnego, określając dni 
tygodnia, pory dnia i 
godziny; opisuje 
niezwykłą podróż do 
szkoły; dość liczne błędy 
częściowo zakłócają 
komunikację. 

 

 Popełniając nieliczne 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
codzienne czynności 
oraz formy spędzania 
czasu wolnego, 
określając dni tygodnia, 
pory dnia i godziny; 
opisuje niezwykłą 
podróż do szkoły.  

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
tworzy proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opisuje 
codzienne czynności oraz 
formy spędzania czasu 
wolnego, określając dni 
tygodnia, pory dnia i 
godziny; opisuje 
niezwykłą podróż do 
szkoły; ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
codziennych czynności 
oraz form spędzania 
czasu wolnego, a także 
odnośnie do drogi do 
szkoły; pyta o godzinę, 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, czasem 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
codziennych czynności 
oraz form spędzania 
czasu wolnego, a także 
odnośnie do drogi do 
szkoły; pyta o godzinę, 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
codziennych czynności 
oraz form spędzania 
czasu wolnego, a także 
odnośnie do drogi do 

 Swobodnie i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
reaguje w prostych i 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
codziennych czynności 
oraz form spędzania czasu 
wolnego, a także odnośnie 
do drogi do szkoły; pyta o 



 

 

podaje godzinę. 
 

podaje godzinę. 
 

szkoły; pyta o godzinę, 
podaje godzinę. 
 

godzinę, podaje godzinę. 
 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 
 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, czasem 
popełniając błędy. 
 

 Bez większego trudu i 
popełniając nieliczne 
błędy, przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych. 

 

 Z łatwością i poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 

 
 

UNIT 8 
 

Znajomość 
środków 
językowych 

 Słabo zna i z trudem 
podaje nazwy czynności 
wykonywanych w czasie 
wolnym i związanych z 
wizytą w parku 
tematycznym, a także 
nazwy budynków i innych 
miejsc w mieście; 
popełnia liczne błędy. 

 Słabo zna i, popełniając 
liczne błędy, podaje 
instrukcje stosowane 
przy wskazywaniu drogi. 

 Słabo zna zasady 
tworzenia i popełniając 
liczne błędy, buduje 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz 
krótkie odpowiedzi w 
czasie Present 
Continuous. 

 Popełniając liczne błędy, 
posługuje się zdaniami w 
czasie Present 
Continuous. 

 Popełnia liczne błędy, 
posługując się trybem 

 Częściowo zna i podaje 
wymagane nazwy 
czynności 
wykonywanych w czasie 
wolnym i związanych z 
wizytą w parku 
tematycznym, a także 
nazwy budynków i 
innych miejsc w mieście; 
popełnia dość liczne 
błędy. 

 Częściowo zna i, 
popełniając dość liczne 
błędy, podaje instrukcje 
stosowane przy 
wskazywaniu drogi. 

 Częściowo zna zasady 
tworzenia i popełniając 
błędy, buduje zdania 
twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie 
odpowiedzi w czasie 
Present Continuous. 

 Nie zawsze poprawnie 
posługuje się zdaniami w 
czasie Present 
Continuous. 

 Zna i podaje większość 
wymaganych nazw 
czynności 
wykonywanych w 
czasie wolnym i 
związanych z wizytą w 
parku tematycznym, a 
także nazw budynków i 
innych miejsc w 
mieście. 

 Zna i podaje większość 
wymaganych instrukcji 
stosowanych przy 
wskazywaniu drogi. 

 Zna zasady tworzenia i 
na ogół poprawnie 
buduje zdania 
twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie 
odpowiedzi w czasie 
Present Continuous. 

 Na ogół poprawnie 
posługuje się zdaniami 
w czasie Present 
Continuous. 

 Zna i przeważnie 
poprawnie stosuje tryb 

 Zna i z łatwością podaje 
wymagane nazwy 
czynności wykonywanych 
w czasie wolnym i 
związanych z wizytą w 
parku tematycznym, a 
także nazwy budynków i 
innych miejsc w mieście. 

 Zna i z łatwością podaje 
wymagane instrukcje 
stosowane przy 
wskazywaniu drogi. 

 Zna dobrze zasady 
tworzenia i z łatwością 
buduje zdania twierdzące, 
przeczące i pytające oraz 
krótkie odpowiedzi w 
czasie Present 
Continuous. 

 Z łatwością i poprawnie 
posługuje się zdaniami w 
czasie Present 
Continuous. 

 Zna i zawsze poprawnie 
stosuje tryb rozkazujący. 
 



 

 

rozkazującym. 
 

 Popełnia dość liczne 
błędy, posługując się 
trybem rozkazującym. 

rozkazujący. 
 

Słuchanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych 
wypowiedzi. 

 Mimo pomocy z 
trudnością znajduje 
proste informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia 
liczne błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych 
wypowiedzi. 

 Z niewielką pomocą 
znajduje proste 
informacje w 
wypowiedzi, przy 
wyszukiwaniu złożonych 
informacji popełnia dość 
liczne błędy. 
 

 Zazwyczaj rozumie 
ogólny sens prostych i 
bardziej złożonych 
wypowiedzi 

 Popełniając nieliczne 
błędy, znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

 Rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej 
złożonych wypowiedzi. 

 Bez problemu 
samodzielnie znajduje w 
wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone 
informacje. 
 

Czytanie  Ma trudności z 
rozumieniem ogólnego 
sensu prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Mimo pomocy z trudem 
znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
popełnia liczne błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych tekstów 
lub fragmentów tekstu. 

 Z niewielką pomocą na 
ogół znajduje w tekście 
określone informacje, 
przy wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
popełnia dość liczne 
błędy. 
 

 Na ogół rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów lub 
fragmentów tekstu. 

 Na ogół znajduje w 
tekście określone 
informacje, przy 
wyszukiwaniu 
złożonych informacji 
zdarza mu się popełniać 
błędy. 
 

 Bez trudu rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej 
złożonych tekstów i 
fragmentów tekstu. 

 Z łatwością samodzielnie 
znajduje w tekście 
podstawowe oraz złożone 
informacje. 
 

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie 
tworzy proste 
wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy 
zaburzające 
komunikację: opowiada 
o czynnościach 
wykonywanych w danej 
chwili, opisuje miasto. 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
proste wypowiedzi ustne, 
popełniając dość liczne 
błędy częściowo 
zaburzające 
komunikację: opowiada 
o czynnościach 
wykonywanych w danej 
chwili, opisuje miasto. 

 Popełniając nieliczne 
niezakłócające 
komunikacji błędy, 
tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: 
opowiada o 
czynnościach 
wykonywanych w danej 
chwili, opisuje miasto. 

 Używając bogatego 
słownictwa tworzy proste i 
złożone wypowiedzi ustne: 
opowiada o czynnościach 
wykonywanych w danej 
chwili, opisuje miasto; 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji. 

Pisanie  Mimo pomocy, 
popełniając liczne błędy, 
nieudolnie tworzy bardzo 

 Sam lub z pomocą 
nauczyciela tworzy 
bardzo proste 

 Popełniając nieliczne 
błędy niezakłócające 
komunikacji, tworzy 

 Samodzielnie, stosując 
urozmaicone słownictwo, 
tworzy proste i bardziej 



 

 

proste wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach 
wykonywanych w parku 
tematycznym, pisze e-
mail z zaproszeniem i 
wskazówkami, jak 
dotrzeć do celu, opisuje 
czynności wykonywane 
w danej chwili, opisuje 
słynny plac w Polsce lub 
innym kraju. 

wypowiedzi pisemne: 
opowiada o 
czynnościach 
wykonywanych w parku 
tematycznym, pisze e-
mail z zaproszeniem i 
wskazówkami, jak 
dotrzeć do celu, opisuje 
czynności wykonywane 
w danej chwili, opisuje 
słynny plac w Polsce lub 
innym kraju; dość liczne 
błędy częściowo 
zakłócają komunikację. 
 

proste i bardziej 
złożone wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach 
wykonywanych w parku 
tematycznym, pisze e-
mail z zaproszeniem i 
wskazówkami, jak 
dotrzeć do celu, opisuje 
czynności wykonywane 
w danej chwili, opisuje 
słynny plac w Polsce 
lub innym kraju. 

złożone wypowiedzi 
pisemne: opowiada o 
czynnościach 
wykonywanych w parku 
tematycznym, pisze e-mail 
z zaproszeniem i 
wskazówkami, jak dotrzeć 
do celu, opisuje czynności 
wykonywane w danej 
chwili, opisuje słynny plac 
w Polsce lub innym kraju; 
ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji. 
 

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w 
prostych sytuacjach, 
popełniając liczne błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
czynności 
wykonywanych w danej 
chwili, prosi o wskazówki 
i udziela wskazówek, jak 
dotrzeć w dane miejsce, 
wyraża opinie, intencje i 
życzenia odnośnie do 
gier. 
 

 Reaguje w prostych 
sytuacjach, często 
popełniając błędy: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
czynności 
wykonywanych w danej 
chwili, prosi o wskazówki 
i udziela wskazówek, jak 
dotrzeć w dane miejsce, 
wyraża opinie, intencje i 
życzenia odnośnie do 
gier. 
 

 Popełniając nieliczne 
błędy, reaguje w 
prostych i bardziej 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do 
czynności 
wykonywanych w danej 
chwili, prosi o 
wskazówki i udziela 
wskazówek, jak dotrzeć 
w dane miejsce, wyraża 
opinie, intencje i 
życzenia odnośnie do 
gier. 
 

 Swobodnie i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie 
reaguje w prostych i 
złożonych sytuacjach: 
uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie 
czynności wykonywanych 
w danej chwili, prosi o 
wskazówki i udziela 
wskazówek, jak dotrzeć w 
dane miejsce, wyraża 
opinie, intencje i życzenia 
odnośnie do gier. 
 

Przetwarzanie 
tekstu 

 Nieudolnie przekazuje w 
języku angielskim 
informacje zawarte w 
materiałach wizualnych, 
popełniając liczne błędy. 
 

 Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych, popełniając 
dość liczne błędy. 
 

 Bez większego trudu i 
na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

. 

 Z łatwością i poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
zawarte w materiałach 
wizualnych. 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Klasa V 
 
 

 

Junior Explorer 5 
Kryteria oceniania 

 

Kryteria oceniania są jednym z elementów tworzących system wymagań edukacyjnych formułowanych przez 
nauczycieli  
w ramach przedmiotowego systemu oceniania, wynikających z podstawy programowej i zatwierdzonego programu 
nauczania.  
 
Przedmiotowy system oceniania, zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w danej szkole, 
może uwzględniać dodatkowo m.in. takie elementy, jak np. przygotowanie ucznia do pracy na lekcji,  aktywny udział 
w zajęciach, wykonywanie zadań domowych, podejmowanie dodatkowych prac, prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego.  
 

 
 

Unit 1   Tell me more about yourself 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

 
 

Ocena 
niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

 

Unit 1a   The Crystal Ball Mystery: Where is Uncle Gordon? 



 

 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
sensu tekstu i 
nie jest w 
stanie 
samodzielnie 
zrozumieć 
prostych 
wypowiedzi 
bohaterów. 
Nie potrafi 
odpowiedzieć 
na 
szczegółowe 
pytania 
dotyczące 
tekstu. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki, 
ale sprawia mu 
dużą trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
większości 
bohaterów. 
 
W niewielkim 
stopniu 
odpowiada na 
szczegółówe 
pytania 
dotyczące 
tekstu. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki, ale 
sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
niektórych 
bohaterów. 
 
Częściowo 
poprawnie 
odpowiada na 
szczegółowe 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
Where is Uncle 
Gordon? 
Poprawnie 
udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
W większości 
poprawnie 
odpowiada na 
szczegółówe 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki Where is Uncle 
Gordon? Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
Poprawnie odpowiada na 
szczegółowe  pytania 
dotyczące tekstu. 

Bez trudu rozumie ogólny 
sens czytanki Where is 
Uncle Gordon? Z 
łatwością udziela 
odpowiedzi na główne 
pytanie. 
 
Bezbłędnie, pełnymi 
zdaniami odpowiada na 
szczegółowe pytania 
dotyczące tekstu. 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
zaprezentowan
ego tekstu i 
samodzielnie 
nie rozpoznaje 
zdań 
prawdziwych i 
fałszywych.  
Bazując na 
wysłuchanym 
tekście nie 
potrafi 
rozpoznać 
osób na 
zdjęciach, 
nawet gdy 
korzysta z 

Tylko w 
niewielkim 
stopniu rozumie 
zaprezentowany 
tekst  
i ma duże 
problemy  
z 
rozpoznawaniem 
zdań 
prawdziwych  
i fałszywych. 
Ma także duży 
problem z 
odpowiednim 
rozpoznaniem 
osób na 

Częściowo 
rozumie 
zaprezentowany 
tekst  
i częściowo potrafi 
wskazać zdania 
prawdziwe i 
fałszywe. 
Ma także problem  
z odpowiednim 
rozpoznaniem 
osób na zdjęciach, 
bazując na 
wysłuchanym 
teście. 

W większości 
rozumie 
zaprezentowany 
tekst  
i poprawnie 
rozpoznaje 
zdania prawdziwe  
i fałszywe. 
Prawie 
bezbłędnie 
rozpoznaje osoby 
na zdjęciach, 
bazując na 
wysłuchanym 
teście. 

Rozumie zaprezentowany 
tekst. Poprawnie 
rozpoznaje zdania 
prawdziwe  
i fałszywe. 
Rozpoznaje osoby na 
zdjęciach, bazując na 
wysłuchanym teście. 

Z łatwością rozumie 
zaprezentowany tekst. 
Poprawnie rozpoznaje 
zdania prawdziwe  
i fałszywe. Potrafi 
uzasadnić swój wybór w 
przypadku zdań 
fałszywych.  
Bezbłędnie rozpoznaje 
osoby na zdjęciach, 
bazując na wysłuchanym 
teście. 



 

 

pomocy 
nauczyciela. 

zdjęciach, 
bazując na 
wysłuchanym 
teście. 

Słownictwo. 
Zakres: życie 
prywatne - 
członkowie 
rodziny 

Uczeń nie 
opanował 
słownictwa 
poznawanego 
na lekcji. Nie 
potrafi 
dokonać 
wyboru wyrazu 
w zdaniach 
oraz 
zastosować 
słownictwa do 
określenia 
osób na 
obrazkach. 

Uczeń tylko w 
niewielkim 
stopniu potrafi 
zastosować 
wprowadzone 
słownictwo, 
dokonując 
wyboru wyrazów 
w zdaniach oraz 
określając osoby 
na obrazkach. 

Uczeń tylko 
częściowo 
poprawnie 
posługuje się 
wprowadzonym 
słownictwem, 
dokonując wyboru 
wyrazów w 
zdaniach oraz 
określając osoby 
na obrazkach. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
posługuje się 
wprowadzonym 
słownictwem, 
dokonując 
wyboru wyrazów 
w zdaniach oraz 
określając osoby 
na obrazkach. 

Uczeń poprawnie 
posługuje się 
wprowadzonym 
słownictwem, dokonując 
wyboru wyrazów w 
zdaniach oraz określając 
osoby na obrazkach. 

Uczeń swobodnie i 
bezbłędnie posługuje się 
wprowadzonym 
słownictwem, dokonując 
wyboru wyrazów w 
zdaniach oraz określając 
osoby na obrazkach. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present 
simple: be 
i inne 
czasowniki 

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 
ułożyć pytań 
ani przeczeń z 
podanych 
słów. Ma z tym 
problem 
również przy 
wsparciu 
nauczyciela. 

Uczeń tylko  
w niewielkim 
stopniu potrafi 
poprawnie 
ułożyć z 
podanych słów 
pytania oraz 
przeczenia. 

Uczeń częściowo 
poprawnie układa  
z podanych słów 
pytania i 
przeczenia. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie układa  
z podanych słów 
pytania i 
przeczenia. 

Uczeń poprawnie układa  
z podanych słów pytania i 
przeczenia. 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie układa pytania 
i przeczenia z podanych 
słów.  

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
ustne. 
Opisuje ludzi. 
Opisuje 
upodobania. 

Nie potrafi 
tworzyć pytań. 
Na ogół nie 
rozumie pytań i 
nie potrafi 
udzielić 
odpowiedzi na 
pytania 
dotyczące 
bohaterów 
czytanki na 
podstawie 
danych 
zamieszczonyc
h w tabeli. 
 
 

Błędnie tworzy 
pytania, ale 
potrafi udzielić 
krótkiej 
odpowiedzi na 
pytania 
dotyczące 
bohaterów 
czytanki na 
podstawie 
danych 
zamieszczonych 
w tabeli. 

Częściowo 
poprawnie tworzy 
pytania i udziela 
odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
bohaterów 
czytanki na 
podstawie danych 
zamieszczonych w 
tabeli. 

W większości 
płynnie  
i poprawnie 
tworzy pytania i 
udziela 
odpowiedzi na 
pytania 
dotyczące 
bohaterów 
czytanki na 
podstawie 
danych 
zamieszczonych 
w tabeli. 

Poprawnie tworzy pytania 
i udziela odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
bohaterów czytanki na 
podstawie danych 
zamieszczonych w tabeli. 

Swobodnie i bezbłędnie 
tworzy pytania. Z 
łatwością udziela 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące bohaterów 
czytanki na podstawie 
danych zamieszczonych w 
tabeli. Ma dobrą wymowę i 
intonację. 

 

Unit 1b   Hard-working bees 



 

 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
 
 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
sensu czytanki 
nawet z 
wykorzystanie
m strategii 
stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia.  
Na ogół nie 
rozumie pytań 
dotyczących 
tekstu i nie 
potrafi na nie 
samodzielnie 
odpowiedzieć. 
Nie potrafi 
połączyć 
wyrazów z 
tekstu z ich 
definicjami. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
bardziej na 
podstawie 
zdjęcia niż 
tekstu. Sprawia 
mu dużą 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 
zdań. 
 
Tylko w 
niewielkim 
stopniu 
odpowiada na 
pytania 
dotyczące 
tekstu. Ma duże 
problemy  
z połączeniem 
wyrazów z tekstu 
z ich definicjami. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens czytanki, ale 
sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 
zdań. 
 
 
Częściowo 
poprawnie 
odpowiada na 
pytania dotyczące 
tekstu, łączy 
niektóre wyrazy z 
tekstu z ich 
definicjami. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
Hard-working 
bees. Poprawnie 
udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
W większości 
poprawnie 
odpowiada na 
pytania dotyczące 
tekstu, łączy 
wyrazy z tekstu z 
ich definicjami. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki Hard-working 
bees. Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
Poprawnie odpowiada 
na pytania dotyczące 
tekstu oraz łączy 
wyrazy z tekstu z ich 
definicjami. 

Bez trudu rozumie ogólny 
sens czytanki Hard-
working bees. Z łatwością 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
Bezbłędnie, pełnymi 
zdaniami odpowiada na 
pytania dotyczące tekstu, 
bez problemu uzupełnia 
zdania wyrazami z tekstu. 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
poprawnie 
wybrać w 
tabelce 
właściwych 
przysłówków 
częstotliwości. 
Ma z tym 
problem 
również wtedy, 
gdy korzysta 
ze wsparcia 
nauczyciela. 

Tylko w 
niewielkim 
stopniu 
poprawnie 
wybiera w 
tabelce właściwe 
przysłówki 
częstotliwości. 

Częściowo 
poprawnie wybiera 
w tabelce 
właściwe 
przysłówki 
częstotliwości. 

W większości 
poprawnie wybiera 
w tabelce 
właściwe 
przysłówki 
częstotliwości. 

Poprawnie wybiera w 
tabelce właściwe 
przysłówki 
częstotliwości.  

Bezbłędnie wybiera w 
tabelce właściwe 
przysłówki częstotliwości. 
Potrafi uzasadnić swój 
wybór, odnosząc się do 
wysłuchanej wypowiedzi. 

Gramatyka. 
Zakres: 
przysłówki 
częstotliwości 

Uczeń nie 
potrafi 
poprawnie 
zastosować 
przysłówków 
częstotliwości 
w zdaniach. Na 
ogół nie 
rozumie ich 
znaczenia. 

Uczeń tylko  
w niewielkim 
stopniu 
poprawnie 
używa 
przysłówków 
częstotliwości. 

Uczeń częściowo 
poprawnie używa 
przysłówków 
częstotliwości. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie używa 
przysłówków 
częstotliwości. 

Uczeń poprawnie 
używa przysłówków 
częstotliwości. 

Uczeń bezbłędnie stosuje 
przysłówki częstotliwości 
w zdaniach. Tworzy własne 
zdania z wykorzystaniem 
przysłówków. 

Słownictwo. 
Zakres: 

Uczeń nie 
potrafi 

Uczeń w 
niewielkim 

Uczeń częściowo 
poprawnie 

Uczeń w 
większości 

Uczeń poprawnie 
dokonuje wyboru 

Uczeń bezbłędnie i z 
łatwością dokonuje 



 

 

uczucia  
i cechy 
charakteru 

samodzielnie 
dokonać 
wyboru 
wyrazów z 
podanego 
zakresu 
słownictwa w 
zdaniach ani 
dopasować ich 
do fotografii. 
 

stopniu 
poprawnie 
dokonuje 
wyboru wyrazów 
z podanego 
zakresu 
słownictwa w 
zdaniach oraz 
dopasowuje je 
do fotografii. 

dokonuje wyboru 
wyrazów z 
podanego zakresu 
słownictwa w 
zdaniach oraz 
dopasowuje je do 
fotografii. 

poprawnie 
dokonuje wyboru 
wyrazów z 
podanego zakresu 
słownictwa w 
zdaniach oraz 
dopasowuje je do 
fotografii. 

wyrazów z podanego 
zakresu słownictwa w 
zdaniach oraz 
dopasowuje je do 
fotografii. 

wyboru wyrazów z 
podanego zakresu 
słownictwa w zdaniach 
oraz dopasowuje je do 
fotografii. 

 
 

Unit 1c   Talking about preferences 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
sensu 
dialogów, na 
ogół nie potrafi 
wskazać w 
dialogu słów 
zgodnych z 
treścią nagrania 
ani  
uzupełnić zdań 
dotyczących 
dialogu. 

Popełnia liczne 
błędy, wskazując 
w dialogu słowa 
zgodne z treścią 
nagrania oraz  
uzupełniając 
zdania dotyczące 
dialogu.  

Popełnia błędy, 
wskazując w 
dialogu słowa 
zgodne z treścią 
nagrania oraz  
uzupełniając 
zdania dotyczące 
dialogu. 
 

W większości 
poprawnie 
wskazuje w 
dialogu słowa 
zgodne z treścią 
nagrania oraz 
uzupełnia zdania 
dotyczące 
dialogu.  
 

Poprawnie wskazuje w 
dialogu słowa zgodne 
z treścią nagrania oraz 
uzupełnia zdania 
dotyczące dialogu. 
 

Doskonale rozumie treść 
dialogów. Bezbłędnie 
wskazuje w dialogu słowa 
zgodne z treścią nagrania 
oraz uzupełnia zdania 
dotyczące dialogu. 
 

Uczeń 
reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Wyraża 
swoje 
upodobania, 
pyta o 
upodobania 
innych osób. 

Pracując w 
parze, nie 
potrafi 
samodzielnie 
odtworzyć 
dialogu. Nie 
podejmuje prób 
lub popełnia 
liczne błędy 
uniemożliwiając
e zrozumienie.  
 

Odtwarzając 
dialog  
w parze, 
popełnia liczne 
błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. Z 
dużymi 
problemami 
opisuje 
upodobania 
swojej postaci; 
potrzebuje 
dużego 
wsparcia. 

Popełnia błędy, 
tylko częściowo 
poprawnie 
odtwarza dialog w 
parze. Popełnia 
błędy, opisując 
upodobania swojej 
postaci; 
potrzebuje 
wsparcia. 

W większości 
poprawnie i 
płynnie odtwarza 
dialog w parze.  
W większości 
samodzielnie  
i poprawnie 
opisuje 
upodobania 
swojej postaci. 

Poprawnie i ze 
zrozumieniem 
odtwarza dialog w 
parze. 
Samodzielnie 
poprawnie opisuje 
upodobania swojej 
postaci. 

Z łatwością i bezbłędnie 
odtwarza dialog w parach. 
Płynnie opisuje 
upodobania swojej 
postaci. Ma dobrą wymowę 
i intonację. 

Uczeń 
reaguje w 
formie 
prostego 
tekstu 
pisanego (e-
mail). 

Nie potrafi 
samodzielnie 
napisać e-
maila. Na ogół 
nie potrafi 
zastosowac w 
zdaniach 

Wykonuje tylko 
część zadania, 
na ogół 
korzystając z 
gotowych zdań 
w podanym 
wzorze. Popełnia 

Tylko częściowo 
poprawnie buduje 
zdania na 
podstawie wzoru. 
Popełnia błędy, 
stosując w 
zdaniach podane 

W większości 
poprawnie i 
samodzielnie 
pisze email, 
budując zdania z 
podanymi 
zwrotami na 

Samodzielnie  
i na ogół bezbłędnie 
pisze e-mail, budując 
zdania z podanymi 
zwrotami, korzystając z 
podanego wzoru, a 
także z własnych 

Z łatwością i bezbłędnie 
pisze e-mail, budując 
zdania z podanymi 
zwrotami, korzystając z 
podanego wzoru, a także z 
własnych pomysłów. 
Używa bogatego 



 

 

Przedstawia 
siebie i inne 
osoby.  
Wyraża 
upodobania. 
 

podanych 
zwrotów ani 
skorzystac z 
podanego 
wzoru. Popełnia 
liczne błędy 
uniemożliwiając
e zrozumienie.  

liczne błędy, 
stosując w 
zdaniach podane 
zwroty. 
Potrzebuje 
dużego 
wsparcia. 

zwroty. Potrzebuje 
wsparcia. 

podstawie wzoru. pomysłów.  słownictwa oraz poprawnej 
pisowni i interpunkcji. 

 

Unit 2 What’s your job? 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 
niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

 

Unit 2a   The Crystal Ball Mystery: Is Uncle Gordon a thief? 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu 
zaprezentowan
ego tekstu, 
domyśla się go 
jedynie na 
podstawie 
ilustracji. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów. Nie 
potrafi 
wskazać 
właściwych 
wyrazów w 
zdaniach ani 
nazw zawodów 
w tekście. 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowanej 
czytanki Is Uncle 
Gordon a thief? 
bardziej na 
podstawie 
ilustracji niż 
samego tekstu. 
Rozumie tylko 
najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów. W 
większości ma 
problemy ze 
wskazaniem 
właściwych 
wyrazów w 
podanych 
zdaniach oraz 
nazw zawodów w 
tekście. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów, ale 
rozumie ogólny 
sens czytanki Is 

Uncle Gordon a 
thief?. Popełnia 
błędy, zakreślając 
wyrazy w 
podanych 
zdaniach oraz 
wyszukując nazwy 
zawodów w 
tekście. 

W większości 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów 
czytanki Is Uncle 
Gordon a thief?. 
Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości 
poprawnie 
zakreślić właściwe 
słowa w podanych 
zdaniach oraz 
nazwy zawodów w 
tekście. 

Rozumie treść czytanki 
Is Uncle Gordon a 
thief? – zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Wie, 
gdzie znajdują się 
dzieci, potrafi 
poprawnie zakreślić 
właściwe wyrazy w 
podanych zdaniach 
oraz nazwy zawodów w 
tekście. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki Is Uncle Gordon 
a thief? – zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne. 
Potrafi pełnym zdaniem 
powiedzieć , gdzie 
znajdują się dzieci, 
potrafi bezbłędnie 
zakreślić właściwe 
wyrazy w podanych 
zdaniach oraz nazwy 
zawodów w tekście. 



 

 

Uczeń 
współdziała w 
grupie.  
Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
ustne. 
Opisuje ludzi, 
opowiada o 
czynnościach
.  

Pracując w 
grupie, nie 
potrafi zadać 
pytań. Nie 
rozumie pytań 
kolegów i nie 
potrafi 
odgadnąć 
nazw zawodów 
i 
prezentowanyc
h czynności. 

Pracując w 
grupie, wycofuje 
się  
z zadawania 
pytań, ale 
próbuje 
odgadnąć nazwy 
zawodów oraz 
prezentowane 
czynności. 

Pracując w grupie, 
ma problemy z 
zadawaniem 
pytań, ale 
odgaduje nazwy 
zawodów oraz 
prezentowane 
czynności. 

Pracując w grupie,  
w większości 
poprawnie zadaje 
pytania  
i odgaduje nazwy 
zawodów oraz 
prezentowane 
czynności. 

Pracując w grupie, 
samodzielnie  
i poprawnie zadaje 
pytania i odgaduje 
nazwy zawodów oraz 
prezentowane 
czynności. 

Pracując w grupie, 
swobodnie i bezbłędnie 
zadaje pytania i odgaduje 
nazwy zawodów i 
prezentowane czynności. 
Nie potrzebuje korzystać 
ze wzoru wypowiedzi. Ma 
prawidłową wymowę.  

Słownictwo. 
Zakres: praca 
– popularne 
zawody. 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa z 
zakresu 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Uczeń stara się 
używać 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował 
pełny zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji i swobodnie go 
stosuje.  

Gramatyka.  
Zakres: czasy 
present 
simple vs 
present 
continuous 

Uczeń nie 
potrafi 
wskazać w 
zdaniach 
wyrażeń we 
właściwym 
czasie 
terażniejszym 
ani rozróżnić 
czynności 
wykonywanych 
regularnie i w 
danym 
momencie. 
 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, 
uzupełniając 
zdania w 
czasach 
teraźniejszych 
oraz rozróżniając 
czynności 
wykonywane 
regularnie i w 
danym 
momencie. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając 
zdania w czasach 
teraźniejszych. W 
większości 
wypadków 
poprawnie 
rozróżnia 
czynności 
wykonywane 
regularnie i w 
danym momencie. 

Uczeń popełnia 
drobne błędy, 
uzupełniając 
zdania w czasach 
teraźniejszych. 
Rozróżnia 
czynności 
wykonywane 
regularnie i w 
danym momencie. 

Uczeń poprawnie 
uzupełnia zdania, 
stosując czasy 
teraźniejsze. Rozróżnia 
czynności 
wykonywane 
regularnie i w danym 
momencie. 

Uczeń bezbłędnie 
uzupełnia zdania, 
stosując czasy 
teraźniejsze. Z łatwością 
rozróżnia czynności 
wykonywane regularnie i 
w danym momencie.  

 

Unit 2b   Rattlesnake catchers 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 

Nie rozumie 
sensu 
przeczytanego 
tekstu nawet z 
wykorzystanie
m strategii 
stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia.  

Rozumie ogólny 
sens tekstu, ale 
tylko  
w niewielkim 
stopniu.  
W większości nie 
potrafi 
poprawnie 
ocenić, czy 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie treści 
czytanki 
Rattlesnake 
catchers, ale 
rozumie ogólny 
sens. Popełnia 
błędy, starając się 

W większości 
rozumie treść 
czytanki 
Rattlesnake 
catchers, zarówno 
słownictwo, jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.  

Rozumie treść czytanki 
Rattlesnake catchers. 
Zarówno słownictwo, 
jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 
Potrafi poprawnie 

Bez trudu rozumie treść 
czytanki Rattlesnake 
catchers. Doskonale 
rozumie zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie ocenić, czy 



 

 

Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

Nie potrafi 
poprawnie 
ocenić, czy 
zaprezentowan
e zdania są 
zgodne z 
treścią 
czytanki 
Rattlesnake 
catchers, czy 
też są one 
fałszywe. 
 

zaprezentowane 
zdania są 
zgodne z treścią 
czytanki 
Rattlesnake 
catchers, czy też 
są one fałszywe. 

ocenić, czy 
zaprezentowane 
zdania są zgodne 
z treścią czytanki 
Rattlesnake 
catchers, czy też 
są one fałszywe. 

W większości 
poprawnie potrafi 
ocenić, czy 
zaprezentowane 
zdania są zgodne z 
treścią czytanki 
Rattlesnake 
catchers, czy też 
są one fałszywe. 

ocenić, czy 
zaprezentowane zdania 
są zgodne z treścią 
czytanki Rattlesnake 
catchers, czy też są 
one fałszywe. 

zaprezentowane zdania 
są zgodne z treścią 
czytanki Rattlesnake 
catchers, czy też są one 
fałszywe. Z łatwością 
poprawia zdania 
fałszywe.  

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, spójne 
i logiczne 
wypowiedzi 
ustne. 
Opisuje ludzi. 

Nie potrafi 
opisać 
wybranego 
zawodu ani 
zastosować 
poznanych 
przymiotników 
i form 
porównania. 
Błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  
 

Ma duże 
problemy  
z opisaniem 
wybranego 
zawodu oraz 
zastosowaniem 
poznanych 
przymiotników i 
form 
porównania. 
Popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Popełnia liczne 
błędy, opisując 
wybrany zawód i 
stosując poznane 
przymiotniki oraz 
porównania. 

W iększości 
poprawnie opisuje 
wybrany zawód, 
stosując poznane 
przymiotniki oraz 
porównania. 

Poprawnie opisuje 
wybrany zawód, 
stosując poznane 
przymiotniki oraz 
porównania. 

Płynnie i bezbłędnie 
opisuje wybrany zawód, 
stosując poznane 
przymiotniki oraz 
porównania. Ma 
poprawną wymowę.  

Słownictwo. 
Zakres: 
przymiotniki 
opisujące 
poszczególne 
zawody 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
podstawowego 
słownictwa z 
zakresu 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Uczeń stosuje 
bardzo 
podstawowe 
słownictwo w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń poprawnie 
stosuje większość 
słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował 
pełny zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji i swobodnie go 
stosuje. 

Gramatyka. 
Zakres: 
comparisons 
(comperatives
) 

Uczeń nie 
potrafi 
utworzyć 
stopnia 
wyższego 
przymiotników
. Nie potrafi 
zastosować 
porównania w 
podanych 
przykładach. 
 

Uczeń na ogół 
nie potrafi 
utworzyć stopnia 
wyższego 
przymiotników. 
Ma duże 
problemy  
z zastosowaniem 
porównania w 
podanych 
przykładach. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
tworząc stopień 
wyższy 
przymiotników 
oraz stosując 
porównania  
w podanych 
przykładach. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie tworzy 
stopień wyższy 
przymiotników i 
stosuje 
porównania w 
podanych 
przykładach. 

Uczeń poprawnie 
tworzy stopień wyższy 
przymiotników i 
stosuje porównania w 
podanych przykładach. 

Uczeń sprawnie i 
bezbłędnie tworzy 
stopień wyższy 
przymiotników i stosuje 
porównania w podanych 
przykładach. Potrafi 
ułożyć własne zdania z 
zastosowaniem 
porównania. 

 

Unit 2c   What do you want to be? 



 

 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
sensu tekstu 
What do you want 
to be? i w 
związku z tym nie 
potrafi 
dopasować imion 
bohaterów do 
preferencji 
zawodowych. 

Rozumie ogólny 
sens tekstu 
What do you 
want to be? 
oraz 
najprostsze 
zdania.  
W związku z tym 
ma duże 
problemy  
z 
dopasowaniem 
imion 
bohaterów do 
ich preferencji 
zawodowych. 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
poszczególnych 
zdań, ale rozumie 
ogólny sens tekstu 

What do you want 
to be? Sprawia mu 
trudność 
dopasowanie 
imion bohaterów 
do ich preferencji 
zawodowych. 

W większości 
rozumie 
zaprezentowane 
wypowiedzi What 
do you want to 
be? oraz 
dopasowuje na 
podstawie tekstu 
imiona bohaterów 
do ich preferencji 
zawodowych. 

Rozumie 
zaprezentowane 
wypowiedzi What do 
you want to be? oraz 
dopasowuje na 
podstawie tekstu 
imiona bohaterów do 
ich preferencji 
zawodowych. 

Z łatwością rozumie 
zaprezentowane 
wypowiedzi What do you 
want to be? oraz 
bezbłędnie dopasowuje 
na podstawie tekstu 
imiona bohaterów do ich 
preferencji zawodowych. 

Uczeń 
reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach.  
Wyraża 
swoje 
upodobania i 
pragnienia. 
 

Pracując w parze, 
ma problemy ze 
zrozumieniem 
pytań, popełnia 
błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie jego 
wypowiedzi  
o preferencjach 
zawodowych  
w przyszłości. 
 

Pracując w 
parze, popełnia 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie 
jego 
wypowiedzi  
o preferencjach 
zawodowych  
w przyszłości. 

Pracując w parze, 
popełnia liczne 
błędy, udzielając 
informacji  
o swoich 
preferencjach 
zawodowych  
w przyszłości. 

Pracując w parze,  
w większości 
poprawnie  
i raczej płynnie 
udziela informacji 
o swoich 
preferencjach 
zawodowych  
w przyszłości. 

Pracując w parze, 
poprawnie odpowiada 
na pytania dotyczące 
jego preferencji 
zawodowych w 
przyszłości. 

Pracując w parze, 
swobodnie i bezbłednie 
odpowiada na pytania 
dotyczące jego 
preferencji zawodowych 
w przyszłości. Ma 
prawidłową wymowę.  

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne 
(wpis na 
blogu). 
Opisuje ludzi.  
Przedstawia 
marzenia, 
opisuje 
upodobania. 

Popełnia liczne 
błędy, wybierając 
wyrazy w tekście 
z lukami. Nie 
potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić zdań o 
wymarzonym 
zawodzie. Ma z 
tym problem 
również z 
pomocą 
nauczyciela. 

Tylko 
częściowo 
poprawnie 
wybiera 
właściwe 
wyrazy w 
tekście z 
lukami. 
Z licznymi 
błędami 
uzupełnia 
zdania o 
wymarzonym 
zawodzie, na 
ogół nie potrafi 
rozwinąć 
wypowiedzi.  

Tylko częściowo 
poprawnie wybiera 
właściwe wyrazy w 
tekście z lukami. 
Z błędami 
uzupełnia zdania o 
wymarzonym 
zawodzie, na ogół 
z błędami rozwija 
wypowiedź. 

W większości 
poprawnie i 
samodzielnie 
wybiera właściwe 
wyrazy w tekście z 
lukami. 
Popełniając 
niewielkie błędy, 
uzupełnia zdania o 
wymarzonym 
zawodzie i rozwija 
wypowiedź. 

Poprawnie i 
samodzielnie wybiera 
właściwe wyrazy w 
tekście z lukami. 
Na ogół bezbłędnie, 
uzupełnia zdania o 
wymarzonym 
zawodzie i rozwija 
wypowiedź. 

Sprawnie i bezbłędnie 
wybiera właściwe wyrazy 
w tekście z lukami. 
Bezbłędnie i bez trudu 
uzupełnia zdania o 
wymarzonym zawodzie i 
rozwija wypowiedź, 
posługując się bogatym 
slowictwem. 

Gramatyka. 
Zakres: 
comparisons 
as…as 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić zdań 
własnymi 

Uczeń ma duże 
problemy  
z samodzielnym 
uzupełnieniem 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając 
podane zdania 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia podane 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie uzupełnia 
podane zdania 
własnymi przykładami, 

Uczeń samodzielnie  
i bezbłędnie uzupełnia 
podane zdania własnymi 
przykładami, stosując 



 

 

przykładami, 
stosując 
konstrukcję 
as…as. Ma z tym 
problem również 
przy wsparciu 
nauczyciela. 
 

zdań własnymi 
przykładami, z 
zastosowaniem 
konstrukcji 
as…as, 
popełnia bardzo 
liczne błędy. 

własnymi 
przykładami  
z zastosowaniem 
konstrukcji 
as…as. 

zdania własnymi 
przykładami, 
stosując 
konstrukcję 
as…as. 

stosując konstrukcję 
as…as. 

konstrukcję as…as. 
Potrafi zastosować tę 
konstrukcję, tworząc 
własne zdania. 

 

Unit 3  How does it taste? 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 
niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

 

Unit 3a   The Crystal Ball Mystery: Bill gets hungry 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu 
zaprezentowa
nego tekstu, 
domyśla się 
go jedynie na 
podstawie 
ilustracji. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów. 
Nie potrafi 
odpowiedzieć 
na pytania 
dotyczące 
tekstu.  

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
Bill gets hungry 
głównie dzięki 
ilustracjom. 
Sprawia mu dużą 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów. 
 
Popełnia liczne 
błędy, 
wyszukując w 
tekście 
odpowiedzi na 
zadane pytania. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki Bill 
gets hungry, ale 
sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów. 
 
 
 
Popełnia błędy, 
wyszukując w 
tekście 
odpowiedzi na 
zadane pytania. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki Bill 
gets hungry. 
Poprawnie udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
W większości 
poprawnie 
wyszukuje w 
tekście 
odpowiedzi na 
zadane pytania. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki Bill gets 
hungry. Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
Samodzielnie  
i poprawnie wyszukuje 
w tekście odpowiedzi 
na zadane pytania. 

Doskonale rozumie 
ogólny sens czytanki Bill 
gets hungry. Poprawnie, 
pełnym zdaniem udziela 
odpowiedzi na główne 
pytanie. 
 
 
 
Z łatwością wyszukuje w 
tekście odpowiedzi na 
zadane pytania. Potrafi 
odpowiedzieć na pytania 
pełnymi zdaniami. 

Uczeń 
współdziała  
w grupie. 

Uczeń nie 
podejmuje 
pracy w grupie 
lub ma duże 
problemy z 
odnalezieniem 
się  
w niej. Nie 
potrafi 
odtworzyć 
scen z 
czytanki. Ma z 
tym problem 

Może mieć duże 
problemy  
z odnalezieniem 
się  
w grupie i 
popełniać bardzo 
liczne błędy, 
odtwarzając 
sceny  
z czytanki. 

Może mieć 
problemy  
z odnalezieniem 
swojego miejsca  
w grupie i 
popełniać błędy, 
odtwarzając sceny 
z czytanki. 

Odnajduje się w 
grupie, 
współpracuje  
z kolegami, 
odtwarzając sceny 
z czytanki, 
popełnia 
niewielkie błędy. 

Odnajduje się w 
grupie, współpracuje  
z kolegami, 
odtwarzając poprawnie 
sceny  
z czytanki. 

Z łatwością odnajduje się 
w grupie, współpracuje  
z kolegami, odtwarzając 
płynnie sceny  
z czytanki. Ma poprawną 
wymowę. 
 



 

 

również przy 
wsparciu 
nauczyciela. 
 

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Przekazuje 
informacje. 
 

Nie potrafi 
opisać 
zawartości 
narysowanej 
lodówki. Ma 
problemy z 
nazwaniem 
narysowanych 
produktów. 
 

Popełnia liczne 
błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi przy 
opisywaniu 
zawartości 
narysowanej 
lodówki. 

Popełnia błędy 
przy opisywaniu 
zawartości 
lodówki, jednak 
jego wypowiedź 
nie jest płynna. 
Błędy nie 
wpływają na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Dość płynnie i 
raczej poprawnie 
opisuje zawartość 
swojej lodówki. 
Stosuje pełne 
zdania. 

Poprawnie opisuje 
zawartość 
narysowanej lodówki. 
Stosuje rozbudowane 
zdania. 

Płynnie i poprawnie 
opisuje zawartość 
narysowanej lodówki. 
Stosuje rozbudowane 
zdania. Ma poprawną 
wymowę.  

Słownictwo. 
Zakres: food 

Uczeń nie 
opanował 
podstawoweg
o słownictwa 
zaprezentowa
nego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa z 
zakresu 
zaprezentowane
go na lekcji. 

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

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
kwantyfikatory
:  
a lot of / many 
/ much 

Uczeń na ogół 
nie potrafi 
wskazać 
własciwych 
wyrazów ani 
uzupełnić luk 
w zdaniach, 
nawet gdy 
korzysta ze 
wsparcia 
nauczyciela. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy 
podczas 
wskazywania 
właściwych 
wyrazów oraz 
uzupełniania luk  
w zdaniach. 

Uczeń popełnia 
błędy podczas 
zakreślania 
właściwych 
wyrazów oraz 
uzupełniania luk  
w zdaniach. 

Uczeń 
samodzielnie  
i poprawnie 
zakreśla właściwe 
wyrazy oraz 
uzupełnia luki  
w zdaniach. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie zakreśla 
właściwe wyrazy oraz 
uzupełnia luki  
w zdaniach. 

Uczeń samodzielnie  
i bezbłędnie zakreśla 
właściwe wyrazy oraz 
uzupełnia luki w zdaniach. 
Potrafi uzasadnić swój 
wybór. 

 

Unit 3b   How taste works 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
 

Nie rozumie 
sensu 
przeczytanego 
tekstu nawet z 
wykorzystanie
m strategii 
stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia.  
Nie potrafi 
połączyć 
tytułów  

Rozumie tylko 
pojedyncze 
słowa  
i prostsze 
zdania, dlatego 
też sprawia mu 
bardzo duży 
problem 
połączenie 
tytułów  
i treści 
poszczególnych 

Tylko częściowo 
rozumie treść 
czytanki How taste 
works. Sprawia 
mu problem 
łączenie tytułów i 
treści 
poszczególnych 
paragrafów. 

W większości 
rozumie treść 
czytanki How taste 
works. Raczej 
poprawnie łączy 
tytuły i treść 
poszczególnych 
paragrafów. 

Rozumie treść czytanki 

How taste works. 
Poprawnie łączy tytuły 
i treść poszczególnych 
paragrafów. 

W pełni rozumie treść 
czytanki How taste works. 
Z łatwością i bezbłędnie 
łączy tytuły i treść 
poszczególnych 
paragrafów. Potrafi 
uzasadnić swój wybór. 



 

 

i treści 
poszczególnyc
h paragrafów. 
 
 

paragrafów. 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 
 

Nie potrafi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania 
dopasować 
zdjęć do 
wysłuchanego 
tekstu ani 
wyszukać w 
dialogu 
wyrazów. Ma z 
tym problem 
nawet z 
wykorzystanie
m strategii 
stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia. 
 

Na podstawie 
nagrania 
z trudnością i 
tylko częściowo 
dopasowuje 
zdjęcia do 
wysłuchanego 
tekstu i 
wyszukuje w 
dialogu wyrazy.  

Na podstawie 
nagrania, 
popełniając liczne 
błędy, dopasowuje 
zdjęcia do 
wysłuchanego 
tekstu i wyszukuje 
w dialogu wyrazy. 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie 
dopasowuje 
zdjęcia do 
wysłuchanego 
tekstu i wyszukuje 
w dialogu wyrazy. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie dopasowuje 
zdjęcia do 
wysłuchanego tekstu i 
wyszukuje w dialogu 
wyrazy. 

Na podstawie nagrania z 
łatwością i bezbłędnie 
dopasowuje zdjęcia do 
wysłuchanego tekstu i 
wyszukuje w dialogu 
wyrazy. 

Uczeń 
reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje.  

Pracując w 
parze, nie 
potrafi zadać 
pytań. Ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
pytań kolegi / 
koleżanki i 
udzieleniem 
odpowiedzi. 
 

Pracując w 
parze, popełnia 
liczne błędy, 
zadając pytania 
oraz udzielając 
odpowiedzi na 
temat zdjęć 
ilustrujących 
wprowadzane 
słownictwo. 

Pracując w parze,  
w większości 
popełnia błędy, 
zadając pytania 
oraz udzielając 
odpowiedzi na 
temat zdjęć 
ilustrujących 
wprowadzane 
słownictwo. 

Pracując w parze,  
w większości 
poprawnie zadaje 
pytania oraz 
udziela 
odpowiedzi na 
temat zdjęć 
ilustrujących 
wprowadzane 
słownictwo. 

Pracując w parze, 
samodzielnie  
i poprawnie zadaje 
pytania oraz udziela 
odpowiedzi na temat 
zdjęć ilustrujących 
wprowadzane 
słownictwo. 

Pracując w parze, 
swobodnie i bezbłędnie 
zadaje pytania oraz 
udziela odpowiedzi na 
temat zdjęć ilustrujących 
wprowadzane 
słownictwo. Używa 
bogatego słownictwa. Ma 
poprawną wymowę.  

Słownictwo. 
Zakres: 
przymiotniki 
opisujące 
jedzenie 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje  
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
wyrażenie 
would like 

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić zdań 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając 
zdania podanymi 

Uczeń tylko 
częściowo 
poprawnie 
uzupełnia zdania 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie 
uzupełnia zdania 
podanymi wyrazami. 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie uzupełnia 
zdania podanymi 
wyrazami. Potrafi 



 

 

(to) podanymi 
wyrazami, 
nawet gdy 
korzysta ze 
wsparcia 
nauczyciela. 
 

wyrazami. podanymi 
wyrazami. 

podanymi 
wyrazami. 

zastosować te wyrażenia, 
tworząc własne zdania. 

 
 

Unit 3c   Eating in and out 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzipi
semne. 
 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

Ma duży 
problem ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
czytanki Eating 
in and out, nie 
rozumie 
poszczególnyc
h zdań i w 
związku z tym 
nie potrafi 
ułożyc 
dialogów we 
właściwej 
kolejności ani 
dopasować 
opisów do 
dialogów.  

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
Eating in and 
out, ale ma duże 
problemy ze 
zrozumieniem 
poszczególnych 
zdań, ułożeniem 
fragmentów 
dialogów we 
właściwej 
kolejności oraz 
dopasowaniem 
opisów do 
dialogów. 
Popełnia liczne 
błędy. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
Eating in and out, 
ale popełnia błędy, 
układając 
fragmenty 
dialogów we 
właściwej 
kolejności oraz 
dopasowując 
opisy do dialogów. 

Rozumie ogólny 
sens  
i treść czytanki 
Eating in and out. 
Raczej poprawnie 
układa fragmenty 
dialogów we 
właściwej 
kolejności oraz 
dopasowuje opisy 
do dialogów. 
Popełnia drobne 
błędy. 

Rozumie treść czytanki 
Eating in and out. 
Poprawnie układa 
fragmenty dialogów we 
właściwej kolejności 
oraz dopasowuje opisy 
do dialogów. 

W pełni rozumie treść 
czytanki Eating in and out. 
Sprawnie i bezbłędnie 
układa fragmenty 
dialogów we właściwej 
kolejności oraz 
dopasowuje opisy do 
dialogów. 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Określa 
kontekst 
wypowiedzi.  
 

Nie potrafi 
określić 
kontekstu 
wypowiedzi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania. Gubi 
się, śledząc 
tekst. 
 

Popełnia liczne 
błędy, określając 
kontekst 
wypowiedzi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania. Na 
ogół poprawnie 
śledzi i powtarza 
tekst. 

Popełnia błędy, 
określając 
kontekst 
wypowiedzi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania. Na ogół 
poprawnie śledzi i 
powtarza tekst. 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie 
określa kontekst 
wypowiedzi. 
Śledzi i powtarza 
tekst. 

Na podstawie nagrania 
samodzielnie  
i poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi. Z 
łatwością śledzi i 
powtarza tekst. 

Na podstawie nagrania z 
łatwością i bezbłęnie  
i określa kontekst 
wypowiedzi. Z łatwością 
śledzi i powtarza tekst.  

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
tekstu, w 
związku z tym 
nie potrafi 
wybrać 
właściwych 
wyrazów w 
zdaniach 
odnoszących 
się do treści e-
maila. 

W niewielkim 
stopniu rozumie 
tekst. Popełnia 
bardzo liczne 
błędy, 
wybierając 
wyrazy w 
zdaniach 
odnoszących się 
do treści e-maila.  

Tylko częściowo 
rozumie tekst. 
Popełnia liczne 
błędy, wybierając 
wyrazy w zdaniach 
odnoszących się 
do treści e-maila. 

Na ogół dobrze 
rozumie tekst. 
Popełnia drobne 
błędy, wybierając 
wyrazy w 
zdaniach 
odnoszących się 
do treści e-maila. 

Dobrze rozumie tekst  
i poprawnie wybiera 
wyrazy w zdaniach 
odnoszących się do 
treści e-maila. 

Doskonale rozumie tekst i 
bezbłędnie wybiera 
wyrazy w zdaniach 
odnoszących się do treści 
e-maila. 



 

 

 

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 
Przedstawia 
swoje plany 
na 
przyszłość. 
Stosuje styl 
nieformalny. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
napisać e-
maila. Na ogół 
nie potrafi 
ułożyć zdań z 
podanymi 
zwrotami ani 
skorzystać z 
podanego 
wzoru. Popełnia 
liczne błędy 
uniemożliwiając
e zrozumienie. 

Popełnia liczne 
błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, 
tworząc 
wiadomość e-
mail. 

Popełnia błędy, 
układając zdania z 
podanymi 
zwrotami opisując 
swoje plany na 
weekend w 
wiadomości e-
mail. 

W większości 
poprawnie tworzy 
treść wiadomości 
e-mail. 
Układając zdania 
z podanymi 
zwrotami i 
korzystając ze 
wzoru, opisuje 
swoje plany na 
weekend. 

Samodzielnie 
i poprawnie tworzy 
treść wiadomości e-
mail. Układając zdania 
z podanymi zwrotami i 
korzystając ze wzoru, 
opisuje swoje plany na 
weekend. 

Z łatwością i bezbłędnie 
tworzy treść wiadomości 
e-mail, opisując swoje 
plany na weekend. Buduje 
prawidłowe zdania z 
podanymi zwrotami. 
Używa bogatego 
słownictwa oraz 
poprawnej pisowni i 
interpunkcji. 

Uczeń 
reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje. 

Nie podejmuje 
pracy. Nie 
potrafi 
skonstruować 
pytania. Na 
ogół nie 
rozumie pytań 
zadawanych 
przez 
kolegów/koleża
nki i nie potrafi 
na nie 
odpowiedzieć. 
Ma z tym 
problem 
również przy 
wsparciu 
nauczyciela.  
 

Pracuje w parze. 
Samodzielne 
skonstruowanie 
pytania i 
udzielanie 
odpowiedzi na 
temat swoich 
planów sprawia 
mu dużą 
trudność. 
Potrzebuje 
dodatkowego 
wsparcia. 

Pracując w parze, 
popełnia dość 
liczne błędy przy 
zadawaniu pytań i 
udzielaniu 
odpowiedzi na 
temat planów na 
weekend, 
wykorzystuje przy 
tym podane 
pomysły. 

Pracując w parze,  
w większości 
poprawnie zadaje 
pytania i udziela 
odpowiedzi na 
temat swoich 
planów na 
weekend, 
wykorzystując 
podane pomysły. 

Pracując w parze, 
poprawnie zadaje 
pytania i udziela 
odpowiedzi na temat 
planów na weekend, 
wykorzystując podane 
pomysły. 

Pracując w parze, płynnie 
i bezbłędnie zadaje 
pytania i udziela 
odpowiedzi na temat 
planów na weekend. 
Wykorzystuje podane oraz 
własne pomysły. 
 
 
 
 
 

Słownictwo. 
Zakres: 

eating in and 
out 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa z 
zakresu 
zaprezentowane
go na lekcji. 

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

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  
z zakresu 
zaprezentowaneg
o na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: czas 
present 
continuous 
do wyrażania 

Uczeń nie 
potrafi odróżnić 
zastosowania 
czasu present 
continuous do 

Uczeń ma 
problem z 
odróżnieniem 
zastosowania 
czasu present 

Uczeń popełnia 
błędy przy 
odróżnieniu 
zastosowania 
czasu present 

Uczeń na ogół 
poprawnie 
odróżnia 
zastosowanie 
czasu present 

Uczeń poprawnie 
odróżnia zastosowanie 
czasu present 
continuous do 
czynności 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie odróżnia 
zastosowanie czasu 
present continuous do 
czynności wykonywanych 



 

 

 

 
 
 

Unit 4 Let’s go shopping! 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 
niedostateczna  

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

 

Unit 4a   The Crystal Ball Mystery: At the shopping centre 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu czytanki 
At the 
shopping 
centre, 
domyśla się go 
na podstawie 
ilustracji. Nie 
rozumie 
prostych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Nie potrafi 
wskazać 
właściwych 
wyrazów w 
zdaniach 
odnoszących 
się do tekstu.  

Rozumie ogólny 
sens czytanki At 

the shopping 
centre, 
wspomagając się 
ilustracją. 
Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 
wypowiedzi. 
 
Popełnia liczne 
błędy, wskazując 
wyrazy w 
zdaniach 
odnoszących się 
do tekstu. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki At 

the shopping 
centre, ale sprawia 
mu trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów. 
 
 
Popełnia błędy, 
wskazując wyrazy 
w zdaniach 
odnoszących się 
do tekstu. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki At 

the shopping 
centre. 
Poprawnie 
udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
W większości 
poprawnie 
wskazuje wyrazy 
w zdaniach 
odnoszących się 
do tekstu. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki At the shopping 
centre. Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
Samodzielnie  
i poprawnie wskazuje 
wyrazy w zdaniach 
odnoszących się do 
tekstu. 

Doskonale rozumie 
ogólny sens czytanki At 
the shopping centre. 
Poprawnie, pełnym 
zdaniem udziela 
odpowiedzi na główne 
pytanie. 
Z łatwościąi bezbłędnie 
wskazuje wyrazy w 
zdaniach odnoszących 
się do tekstu. 
 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Określa 

Nie potrafi 
wskazać zdjęć 
zgodnie z 
nagraniem. Ma 
z tym problem, 
nawet gdy 

Wskazywanie 
zdjęć zgodnie z 
nagraniem 
sprawia mu dużą 
trudność. 

Popełnia błędy, 
wskazując zdjęcia 
na podstawie 
nagrania. 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie 
wskazuje 
zaprezentowane 

Na podstawie nagrania 
poprawnie wskazuje 
zaprezentowane zdjęcia. 

Na podstawie nagrania 
bezbłędnie wskazuje 
zaprezentowane 
zdjęcia. Potrafi 
uzasadnić swój wybór, 
odnosząc się do 

planów na 
przyszłość 

czynności 
wykonywanych 
w danym 
momencie i do 
wyrażania 
planów na 
przyszlość. Na 
ogół nie 
rozpoznaje 
zdań w tym 
czasie.  
 

continuous do 
czynności 
wykonywanych 
w danym 
momencie i do 
wyrażania 
planów na 
przyszłość. Na 
ogół popełnia 
przy tym błędy. 

continuous do 
czynności 
wykonywanych w 
danym momencie i 
do wyrażania 
planów na 
przyszlość. Na 
ogół prawidłowo 
rozpoznaje zdania 
w tym czasie.  

continuous do 
czynności 
wykonywanych w 
danym momencie 
i do wyrażania 
planów na 
przyszłość.  
Prawidłowo 
rozpoznaje zdania 
w tym czasie. 

wykonywanych w 
danym momencie i do 
wyrażania planów na 
przyszłość.   

w danym momencie i do 
wyrażania planów na 
przyszlość. Potrafi 
zastosować ten czas dla 
obu sytuacji w swoich 
zdaniach. 



 

 

główną myśl 
tekstu.  

korzysta ze 
wsparcia 
nauczyciela.  
 

zdjęcia. informacji zawartych w 
tekście.  

Uczeń 
reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje. 
Stosuje 
zwroty 
grzecznościo
we.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
ułożyć pytań 
ani udzielić 
odpowiedzi 
podczas 
prezentacji 
scenki 
tematycznej  
Na zakupach. 
Nie podejmuje 
pracy w parze 
lub popełnia 
błędy 
uniemożliwiają
ce zrozumienie 
wypowiedzi.  

Sprawia mu dużą 
trudność, aby 
samodzielnie 
ułożyć pytania i 
udzielić 
odpowiedzi 
podczas 
prezentacji 
scenki 
tematycznej Na 
zakupach. 
Potrzebuje 
dodatkowego 
wsparcia. 

Pracując w parze, 
popełnia dość 
liczne błędy 
zadając pytania  
i udzielając 
odpowiedzi 
podczas 
prezentacji scenki 
tematycznej Na 
zakupach. 

Pracując w 
parze,  
w większości 
poprawnie 
zadaje pytania i 
udziela 
odpowiedzi 
podczas 
prezentacji 
scenki 
tematycznej „Na 
zakupach”. 

Pracując w parze, 
poprawnie zadaje 
pytania i udziela 
odpowiedzi podczas 
prezentacji scenki 
tematycznej Na 
zakupach. 

Pracując w parze, 
płynnie i bezbłędnie  
zadaje pytania i udziela 
odpowiedzi podczas 
prezentacji scenki 
tematycznej Na 
zakupach. Stosuje 
bogate słownictwo, ma 
poprawną wymowę.  

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje.  

Nie potrafi 
uzupełnić luk w 
zdaniach na 
podstawie 
nagrania. Ma z 
tym problem 
nawet 
zwykorzystanie
m strategii 
stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia.  
 

Popełnia liczne 
błędy, 
uzupełniając na 
podstawie 
nagrania luki w 
zdaniach. 

Popełnia błędy, 
uzupełniając na 
podstawie 
nagrania luki w 
zdaniach. 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia luki w 
zdaniach. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie uzupełnia luki 
w zdaniach. 

Na podstawie nagrania 
z łatwością i bezbłędnie 
uzupełnia luki w 
zdaniach. 

Słownictwo. 
Zakres: 

shops, 
goods, 
clothes, food 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 

 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Uczeń stosuje poprawnie 
pełen zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował 
i swobodnie stosuje 
pełny zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
comparisons 
(superlatives 
1) 

Uczeń nie 
potrafi 
przetłumaczyć 
przymiotników 
w stopniu 
najwyższym. 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, tłumacząc 
w zdaniach 
przymiotniki  
w stopniu 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
tłumacząc w 
zdaniach 
przymiotniki  
w stopniu 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
tłumaczy w 
zdaniach 
przymiotniki  

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie tłumaczy w 
zdaniach przymiotniki  
w stopniu najwyższym. 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie  
tłumaczy w zdaniach 
przymiotniki  
w stopniu najwyższym. 
Potrafi ułożyć własne 



 

 

Na ogół ma 
problem z 
przetłumaczeni
em stopnia 
równego 
przymiotników.  
 

najwyższym. 
 

najwyższym. 
 

w stopniu 
najwyższym. 

zdania z użyciem 
najwyższego stopnia 
przymionika.  

 

Unit 4b   School uniform 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu czytanki 
School 
uniform. Ma z 
tym problem 
nawet przy 
wsparciu 
nauczyciela. 
Nie rozumie 
prostych zdań. 
Nie potrafi 
dopasować do 
siebie 
fragmentów 
podanych 
zdań. 
 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 

School uniform 
bardziej na 
podstawie 
ilustracji niż 
tekstu. Rozumie 
tylko najprostsze 
zdania, 
pojedyncze 
wyrazy.  
W większości nie 
potrafi 
dopasować do 
siebie 
fragmentów 
podanych zdań. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie treści 
czytanki School 
uniform. Popełnia 
błędy podczas 
dopasowywania 
fragmentów 
podanych zdań. 

W większości 
rozumie treść 
czytanki School 
uniform. Raczej 
poprawnie 
dopasowuje do 
siebie fragmenty 
podanych zdań. 

Rozumie treść czytanki 
School uniform. Na 
podstawie tekstu 
poprawnie dopasowuje 
do siebie fragmenty 
podanych zdań. 

W pełni rozumie treść 
czytanki School uniform. Na 
podstawie tekstu bezbłędnie 
dopasowuje do siebie 
fragmenty podanych zdań. 
Potrafi przewidzieć treść 
tekstu na podstawie tytułu i 
zdjęcia. 

Uczeń 
reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje -
podaje swój 
wiek i wzrost. 

Pracując w 
grupie, nie 
rozumie 
zadawanych 
pytań i nie 
potrafi udzielić 
odpowiedzi. 
Nie potrafi 
samodzielnie 
ułożyć pytania 
nawet z 
wykorzystanie
m wzorca.  
 

Samodzielne 
układanie pytań i 
odpowiadanie na 
pytania 
dotyczące wieku 
i wzrostu 
sprawia mu dużą 
trudność. 
Potrzebuje 
wzorca. 

Pracując w grupie, 
popełnia dość 
liczne błędy, 
zadając pytania 
dotyczące wieku  
i wzrostu i udziela 
na nie odpowiedzi. 

Pracując w grupie, 
raczej poprawnie 
zadaje pytania 
dotyczące wieku i 
wzrostu i udziela 
na nie odpowiedzi. 

Pracując w grupie, 
poprawnie zadaje 
pytania dotyczące 
wieku  
i wzrostu i udziela na 
nie odpowiedzi. 

Pracując w grupie, płynnie i 
bezbłędnie zadaje pytania 
dotyczące wieku  
i wzrostu i udziela na nie 
odpowiedzi. Ma dobrą  
wymowę i intonację.  

Słownictwo. 
Zakres: 
clothes 
 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 



 

 

Gramatyka. 
Zakres: 
comparisons 
(superlatives 
2) 

Uczeń nie 
potrafi 
budować zdań 
z podanych 
wyrazów  
ani tworzyć 
stopnia 
najwyższego 
przymiotników. 
 
 
 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
budując zdania  
z podanych 
wyrazów  
i tworząc stopień 
najwyższy 
przymiotników. 

Uczeń popełnia 
błędy, budując z 
podanych 
wyrazów zdania i 
tworząc stopień 
najwyższy 
przymiotników. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie buduje 
zdania  
z podanych 
wyrazów, tworząc 
stopień najwyższy 
przymiotników. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie buduje 
zdania z podanych 
wyrazów, tworząc 
stopień najwyższy 
przymiotników. 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie buduje zdania z 
podanych wyrazów, tworząc 
stopień najwyższy 
przymiotników. Potrafi 
ułożyć własne zdanie ze 
stopniem najwyższym 
przymiotnika. 

 

Unit 4c   Going shopping 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
zaprezentowan
ego tekstu 
nawet z 
wykorzystanie
m strategii 
ułatwiających 
zrozumienie.  
Nie potrafi 
poprawnie 
uzupełnić luk w 
zdaniach 
brakującymi 
wyrazami na 
podstawie 
dialogów Going 
shopping. 

Rozumie 
zaprezentowany 
tekst  
w niewielkim 
stopniu. 
 
 
 
 
 
 
W większości nie 
potrafi 
poprawnie 
uzupełnić luk w 
zdaniach 
brakującymi 
wyrazami na 
podstawie 
dialogówGoing 
shopping. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie treści 
dialogów Going 
shopping, ale 
rozumie ogólny 
ich sens. 
 
 
Popełnia błędy, 
starając się 
uzupełnić luki w 
zdaniach 
brakującymi 
wyrazami na 
podstawie 
dialogów Going 
shopping. 

W większości 
rozumie treść 
dialogów Going 
shopping. 
Zarówno 
słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne, są 
dla niego raczej 
zrozumiałe. 
 
Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości 
poprawnie 
uzupełnić luki w 
zdaniach 
brakującymi 
wyrazami. 

Rozumie treść 
dialogów Going 
shopping. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne, są dla 
niego zrozumiałe. 
 
Na podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
uzupełnić luki w 
zdaniach brakującymi 
wyrazami. 

Doskonale rozumie treść 
dialogów Going shopping. 
Zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne, są dla niego 
zrozumiałe. 
 
Na podstawie tekstu potrafi 
bezbłędnie uzupełnić luki w 
zdaniach brakującymi 
wyrazami. 

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 
Opisuje 
ludzi. 
 

Nie potrafi 
wskazać 
właściwych 
wyrazów w 
podanym 
opisie. 
Nie potrafi na 
podstawie 
wzoru ułożyć 
prostego opisu 
ubrania na 
wybraną okazję. 
Popełnione 
błędy 

Sprawia mu dużą 
trudność 
wskazanie 
właściwych 
wyrazów w 
podanym opisie. 
Układając na 
podstawie wzoru 
własny opis 
ubrań na 
wybraną okazję, 
popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 

Popełnia dużo 
błędów, wskazując 
właściwe wyrazy w 
podanym opisie 
oraz układając na 
podstawie wzoru 
własny opis ubrań 
na wybraną 
okazję. Stosuje 
ubogie 
słownictwo. 

W większości 
poprawnie 
wskazuje 
właściwe wyrazy 
w podanym 
opisie. Na 
podstawie wzoru 
tworzy własny 
opis ulubionych 
ubrań na wybraną 
okazję. Na ogół 
buduje proste 
zdania.  

Samodzielnie  
i poprawnie wskazuje 
właściwe wyrazy w 
podanym opisie. Na 
podstawie wzoru 
tworzy własny opis 
ubrań na wybraną 
okazję. Potrafi 
budować zdania 
złożone.  

Z łatwością wskazuje 
właściwe wyrazy w podanym 
opisie. Na podstawie wzoru 
bezbłędnie tworzy własny 
opis ubrań na wybraną 
okazję. Buduje zdania 
złożone. Stosuje bogate 
słownictwo. Stosuje zasady 
poprawnej pisowni i 
interpunkcji. 



 

 

uniemożliwiaja 
zrozumienie 
opisu.    

wypowiedzi. 
Stosuje ubogie 
słownictwo. 

Uczeń 
reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje.  

Pracując w 
parze, nie 
potrafi zadawać 
pytań  
ani udzielać 
informacji 
dotyczących 
cen podanych 
produktów. Ma 
z tym problem 
również wtedy, 
kiedy korzysta 
ze wzorca. 
 
 

Pracując w 
parze, ma duży 
problem 
z zadawaniem 
pytań  
i udzielaniem 
informacji 
dotyczących cen 
podanych 
produktów. 
Potrzebuje 
skorzystać  
z wzorca. 

Pracując w parze, 
popełnia błędy, 
zadając pytania i 
udzielając 
informacji o 
cenach podanych 
produktów. Jego 
wypowiedzi 
brakuje płynności 
poprawności. 

Pracując w parze, 
raczej poprawnie i 
dość płynnie 
zadaje pytania  
i udziela 
informacji o 
cenach podanych 
produktów. 

Pracując w parze, 
samodzielnie i 
poprawnie zadaje 
pytania i udziela 
informacji o cenach 
podanych produktów. 

Pracując w parze, bezbłędnie 
i płynnie zadaje pytania i 
udziela informacji o cenach 
podanych produktów. Ma 
dobrą wymowę i intonację.  
 

Słownictwo. 
Zakres: 

goods, 
clothes, 
prices, 
shopping 
expressions 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowaneg
o na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: How 
much – 
asking about 
price 

Uczeń na ogół 
błędnie łączy 
obrazki  
z podanymi 
zdaniami. Nie 
potrafi 
poprawnie 
utworzyć pytań. 
 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
łącząc obrazki  
z podanymi 
zdaniami. Ma 
problem z 
poprawnym 
utworzeniem 
pytań. 

Uczeń popełnia 
błędy, łącząc 
obrazki z 
podanymi 
zdaniami i tworząc 
do nich brakujące 
pytania. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie łączy 
podane zdania  
z obrazkami i 
tworzy do nich 
pytania. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie łączy 
podane zdania  
z obrazkami i tworzy 
do nich pytania. 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie łączy  
podane zdania  
z obrazkami i tworzy do nich 
pytania. Potrafi swobodnie 
zapytać o cenę i podać cenę 
produktów spoza ćwiczenia.  

 

Unit 5 Keeping healthly 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

 
Ocena 

niedostateczna 
Ocena 

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 

Unit 5a   The Crystal Ball Mystery: The legend is true 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 

Nie rozumie 
sensu czytanki 

The legend is 
true, domyśla 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 

The legend is 
true z dużą 

Rozumie ogólny 
sens czytanki The 
legend is true, ale 
sprawia mu 

Rozumie ogólny 
sens czytanki The 
legend is true. 
Poprawnie udziela 

Rozumie ogólny sens 
czytanki The legend is 
true. Poprawnie udziela 
odpowiedzi na główne 

Doskonale rozumie ogólny 
sens czytanki The legend is 
true. Płynnie, pełnym 
zdaniem udziela odpowiedzi 



 

 

pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

się go jedynie 
na podstawie 
ilustracji. Nie 
jest w stanie 
samodzielnie 
zrozumieć 
prostych 
wypowiedzi 
bohaterów. 
Nie potrafi 
odpowiedzieć 
na szczegółowe 
pytania 
dotyczące 
tekstu, na ogół 
nie rozumie 
pytań. 
 

pomocą 
ilustracji. 
Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów. 
 
Popełnia liczne 
błędy, próbując 
na podstawie 
tekstu 
odpowiedzieć na 
pytania. 

trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów. 
 
 
 
 
Popełnia błędy, 
udzielając 
odpowiedzi na 
pytania na 
podstawie tekstu. 

odpowiedzi na 
główne pytanie. 
W większości 
poprawnie udziela 
odpowiedzi na 
zadane pytania na 
podstawie tekstu. 

pytanie. 
Na podstawie tekstu 
samodzielnie  
i poprawnie udziela 
odpowiedzi na zadane 
pytania. 

na główne pytanie. 
Na podstawie tekstu 
bezbłędnie, pełnymi zdaniami 
udziela odpowiedzi na 
zadane pytania. 

Uczeń 
współdziała 
w grupie. 

Może mieć 
duże problemy  
z 
odnalezieniem 
się  
w grupie lub 
nie 
podejmować 
współpracy. 
Nie potrafi 
samodzielnie 
odtworzyć 
nawet prostych 
scen z czytanki. 
 

Może mieć duże 
problemy  
z odnalezieniem 
się  
w grupie i 
popełniać bardzo 
liczne błędy, 
odtwarzając 
sceny  
z czytanki. 

Może mieć 
problemy  
z odnalezieniem 
swojego miejsca  
w grupie i 
popełniać błędy, 
odtwarzając sceny 
z czytanki. 

Odnajduje się w 
grupie, 
współpracuje, 
odtwarzając 
sceny  
z czytanki. 
Popełnia 
niewielkie błędy. 

Odnajduje się w 
grupie, współpracuje  
z kolegami, 
odtwarzając poprawnie 
sceny  
z czytanki. 

Odnajduje się w grupie, 
współpracuje  
z kolegami, odtwarzając z 
łatwością i bezbłędnie sceny  
z czytanki. Ma dobrą wymowę 
i intonację.  

Uczeń 
reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
Prosi o radę i 
udziela rady. 

Pracując w 
parze, na ogół 
nie potrafi 
ułożyć pytania 
ani udzielić 
odpowiedzi, 
przedtawiając 
scenkę 
tematyczną U 
lekarza lub W 
aptece. Błędy 
językowe i 
braki w 
słownictwie 
uniemożliwiają 
zrozumienie 

Sprawia mu dużą 
trudność, aby 
samodzielnie 
ułożyć pytania i 
udzielić 
odpowiedzi 
podczas pracy w 
parze nad 
scenką 
tematyczną U 
lekarza lub W 
aptece. 
Potrzebuje 
dodatkowego 
wsparcia. 

Pracując w parze, 
popełnia dość 
liczne błędy, 
zadając pytania  
i udzielając 
odpowiedzi, 
przedstawiając 
scenkę 
tematyczną U 
lekarza lub W 
aptece. 

Pracując w parze,  
w większości 
poprawnie zadaje 
pytania i udziela 
odpowiedzi, 
przedstawiając 
scenkę 
tematyczną U 
lekarza lub W 
aptece. 

Pracując w parze, 
płynnie i poprawnie 
zadaje pytania i udziela 
odpowiedzi, 
przedstawiając scenkę 
tematyczną U lekarza 
lub W aptece. 

Pracując w parze, płynnie i 
bezbłędnie zadaje pytania i 
udziela odpowiedzi, 
przedstawiając scenkę 
tematyczną U lekarza lub W 
aptece. Ma bardzo dobrą 
wymowę i bogate 
słownictwo. 



 

 

wypowiedzi.  
 

Słownictwo.  
Zakres: 

symptoms, 
illnesses, 
remedies 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowaneg
o na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 

Gramatyka.  
Zakres: past 
simple of be 

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić luk 
formami czasu 
przeszłego 
czasownika be 
w zdaniach 
oznajmujących, 
tworzyć zdań 
przeczących 
oraz układać 
wyrazów we 
właściwej 
kolejności, tak 
aby utworzyć 
pytania  
z czasownikiem 
be w czasie 
past simple. Ma 
problem z tymi 
zadniami, 
nawet gdy 
korzysta z 
pomocy 
nauczyciela.  

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, 
uzupełniając luki 
formami czasu 
przeszłego 
czasownika be w 
zdaniach 
oznajmujących, 
tworząc zdania 
przeczące oraz 
układając wyrazy 
we właściwej 
kolejności, tak 
aby utworzyć 
pytania  
z czasownikiem 
be w czasie past 
simple. 
Potrzebuje 
wsparcia. 

Uczeń popełnia 
błędy, 
uzupełniając luki 
formami czasu 
przeszłego 
czasownika be w 
zdaniach 
oznajmujących, 
tworząc zdania 
przeczące oraz 
układając wyrazy 
we właściwej 
kolejności, tak aby 
utworzyć pytania  
z czasownikiem be 
w czasie past 
simple. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia luki 
formami czasu 
przeszłego 
czasownika be 
w zdaniach 
oznajmujących, 
tworzy zdania 
przeczące oraz 
układa wyrazy we 
właściwej 
kolejności, 
tworząc pytania  
z czasownikiem 
be 
w czasie past 
simple. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie 
uzupełnia luki formami 
czasu przeszłego 
czasownika be w 
zdaniach 
oznajmujących, tworzy 
zdania przeczące oraz 
układa wyrazy we 
właściwej kolejności, 
tworząc pytania  
z czasownikiem be 
w czasie past simple. 

Uczeń z łatwością  
i samodzielnie uzupełnia luki 
formami czasu przeszłego 
czasownika be w zdaniach 
oznajmujących, tworzy 
zdania przeczące oraz układa 
wyrazy we właściwej 
kolejności, tworząc pytania  
z czasownikiem be 
w czasie past simple.  

 
 

Unit 5b   A big earthquake 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
sensu 
zaprezentowan
ej czytanki A 
big 
earthquake, 
domyśla się go 
jedynie na 
podstawie 

Rozumie ogólny 
sens czytanki A 
big earthquake z 
dużą pomocą 
zdjęcia. Sprawia 
mu dużą 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens czytanki  
A big earthquake, 
ale sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 
zdań. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki A 
big earthquake. 
Poprawnie udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 

Rozumie ogólny sens 
czytanki A big 
earthquake. Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
Samodzielnie  

Bez trudu rozumie ogólny 
sens czytanki A big 
earthquake. Płynnie, pełnym 
zdaniem udziela odpowiedzi 
na główne pytanie. 
 Z łatwością i bezbłędnie 
zaznacza zgodne z tekstem 
wyrazy w podanych 
zdaniach. 



 

 

 zdjęcia. Nie 
rozumie 
poszczególnyc
h kwestii 
nawet z 
wykorzystanie
m strategii 
stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia.  
Błędnie 
zaznacza 
wyrazy w 
podanych 
zdaniach. 

kwestii. 
 
Tylko w 
niewielkim 
stopniu zaznacza 
zgodne z 
tekstem wyrazy 
w podanych 
zdaniach. 

 
 
Tylko częściowo 
poprawnie 
zaznacza zgodne z 
tekstem wyrazy w 
podanych 
zdaniach. 

W większości 
poprawnie 
zaznacza zgodne  
z tekstem wyrazy  
w podanych 
zdaniach. 

i poprawnie zaznacza 
zgodne z tekstem 
wyrazy w podanych 
zdaniach. 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 
 

Nie potrafi 
przyporządko
wać na 
podstawie 
nagrania 
podanych 
dolegliwości 
do imion 
dzieci. 

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
przyporządkowuj
ąc na podstawie 
nagrania podane 
dolegliwości do 
imion dzieci. 

Popełnia liczne 
błędy, 
przyporządkowują
c na podstawie 
nagrania podane 
dolegliwości do 
imion dzieci. 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie 
przyporządkowuje 
podane 
dolegliwości do 
imion dzieci. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie 
przyporządkowuje 
podane dolegliwości 
do imion dzieci. 

Na podstawie nagrania z 
łatwością i bezbłędnie 
przyporządkowuje podane 
dolegliwości do imion dzieci. 

Uczeń reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje. 

Pracując w 
parze, nie 
potrafi 
samodzielnie 
zadawać 
pytań. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
pytań i 
udzieleniem 
informacji o 
tym, gdzie 
przebywał w 
czasie 
określonym  
w zadaniu. 
Popełnie liczne 
błędy, pomimo 
korzystania ze 
wzorca. 

Pracując w 
parze, ma duży 
problem  
z zadawaniem 
pytań  
i udzielaniem 
informacji o tym, 
gdzie przebywał 
w czasie 
określonym  
w zadaniu. 
Potrzebuje 
wzorca. 

Pracując w parze, 
popełnia błędy, 
zadając pytania i 
udzielając 
informacji o tym, 
gdzie przebywał w 
czasie określonym 
w zadaniu. Jego 
wypowiedzi 
brakuje płynności 
oraz poprawności. 

Pracując w parze, 
raczej poprawnie i 
dość płynnie 
zadaje pytania  
i udziela informacji  
o tym, gdzie 
przebywał w 
czasie określonym  
w zadaniu. 

Pracując w parze, 
samodzielnie i 
poprawnie zadaje 
pytania i udziela 
informacji o tym, gdzie 
przebywał w czasie 
określonym w zadaniu. 

Pracując w parze, sprawnie i 
bezbłędnie zadaje pytania i 
udziela informacji o tym, 
gdzie przebywał w czasie 
określonym w zadaniu. 
Używa bogatego słownictwa, 
ma dobrą wymowę. 

Słownictwo.  
Zakres: parts 
of the body, 
accidents and 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  

Uczeń stosuje  
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa  
w zakresie 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 



 

 

injuries zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 

podstawowego 
zestawu 
słownictwa z 
zakresu 
zaprezentowane
go na lekcji. 

w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

z zakresu 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

zaprezentowanym na 
lekcji. 

na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: there 

was/were, 
there 
wasn’t/weren’t 

Uczeń ma 
problem ze 
śledzeniem 
tekstu, 
potrzebuje 
dużo czasu na 
wyszukanie 
zdania  
z kostrukcją 
there 
was/were; 
there 
wasn’t/weren’t. 
Nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować tej 
konstrukcji do 
uzupełnienia 
luk w 
zdaniach. Ma z 
tym problem, 
nawet gdy 
korzysta z 
pomocy 
nauczyciela. 
 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
wyszukuje w 
tekście 
zdania  
z kostrukcją 
there was/were; 
there 
wasn’t/weren’t. 
Natomiast 
popełnia bardzo 
liczne błędy, 
uzupełniając luki  
w zdaniach, 
stosując tę samą 
konstrukcję. 

Uczeń raczej 
poprawnie 
wyszukuje w 
tekście  
zdania  
z kostrukcją there 
was/were; there 
wasn’t/weren’t. 
Natomiast 
popełnia liczne 
błędy, 
uzupełniając luki  
w zdaniach, 
stosując tę samą 
konstrukcję. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
wyszukuje  
w tekście zdania 
oraz uzupełnia luki  
w zdaniach, 
posługując się 
konstrukcją there 
was/were; there 
wasn’t/weren’t. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie 
wyszukuje  
w tekście zdania oraz 
uzupełnia luki  
w zdaniach, posługując 
się konstrukcją there 
was/were; there 
wasn’t/weren’t. 

Uczeń z łatwością wyszukuje   
w tekście zdania oraz 
bezbłędnie uzupełnia luki  
w zdaniach, posługując się 
konstrukcją there was/were; 
there wasn’t/weren’t. 

 

Unit 5c   At the doctor’s 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu 
dialogów. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
prostych 
wypowiedzi.  
Nie potrafi 
samodzielnie 
połączyć zdjęć 
i wypowiedzi z 
dialogami. Ma z 
tym problem, 
nawet gdy 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialogi, ale tylko 
w niewielkim 
stopniu. 
 
 
W większości nie 
potrafi 
poprawnie 
połączyć zdjęć i 
wypowiedzi z 
dialogami. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie treści 
dialogów At the 
doctor’s, ale 
rozumie ich 
ogólny sens. 
 
 
Popełnia błędy, 
starając się 
połączyć zdjęcia i 
wypowiedzi z 
dialogami. 

W większości 
rozumie treść 
dialogów At the 
doctor’s. Zarówno 
słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są 
dla niego raczej 
zrozumiałe. 
 
Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości 
poprawnie 

Rozumie treść 
dialogów At the 
doctor’s. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 
 
Na podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
połączyć zdjęcia i 
wypowiedzi z 
dialogami. 

W pełni rozumie treść 
dialogów At the doctor’s. 
Zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne są dla niego 
zrozumiałe. 
 
Na podstawie tekstu potrafi 
sprawnie i bezbłędnie 
połączyć zdjęcia i 
wypowiedzi z dialogami. 



 

 

korzysta ze 
wsparcia 
nauczyciela.  
 

połączyć zdjęcia i 
wypowiedzi z 
dialogami. 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 

Nie potrafi 
określić 
kontekstu 
wypowiedzi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania. Gubi 
się, śledząc 
tekst.  

Popełnia liczne 
błędy, określając 
kontekst 
wypowiedzi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania i 
powtarzając 
dialog. 

Popełnia błędy, 
określając 
kontekst 
wypowiedzi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania i 
powtarzając 
dialog. 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie określa 
kontekst 
wypowiedzi i 
powtarza dialog. 

Na podstawie nagrania 
samodzielnie  
i poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi i 
powtarza dialog. 

Na podstawie nagrania z 
łatwością i bezbłędnie  
i określa kontekst 
wypowiedzi. 
Płynnie powtarza dialog. Ma 
bardzo dobrą wymowę i 
intonację. 

Uczeń 
reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
 

Nie potrafi w 
parze 
zaprezentować 
dialogu At the 
doctor’s. 
Liczne błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Pracując w 
parze, popełnia 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi 
podczas 
odtwarzania 
dialogu. 

Pracując w parze, 
popełnia liczne 
błędy, odtwarzając 
dialog At the 
doctor’s. 

Pracując w parze,  
w większości 
poprawnie i raczej 
płynnie odtwarza 
dialog At the 
doctor’s. 

Pracując w parze, 
płynnie i poprawnie 
odtwarza dialog At the 
doctor’s. 

Pracując w parze, z łatwością 
i bezbłędnie odtwarza dialog 
At the doctor’s. Ma bardzo 
dobrą wymowę i intonację.  

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 
Przedstawia 
fakty z 
terażniejszoś
ci i plany. 

Ma problem z 
samodzielnym 
napisaniem 
wiadomości e-
mail na 
podstawie 
wzoru. Na ogół 
nie rozumie 
podanych we 
wzorze zdań. 
Popełniane 
błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Popełnia liczne 
błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 
Tworząc 
wiadomość e-
mail na 
podstawie 
wzoru, stara się 
opisać swoje złe 
samopoczucie w 
czasie choroby. 

Popełnia błędy, 
odpowiadając na 
pytania i opisując 
swoje złe 
samopoczucie  
w czasie choroby  
w wiadomości e-
mail. Korzysta ze 
wzoru. 

W większości 
poprawnie tworzy 
treść wiadomości 
e-mail. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, 
opisuje swoje złe 
samopoczucie w 
czasie choroby. 

Samodzielnie  
i poprawnie tworzy 
treść wiadomości e-
mail. Odpowiadając na 
zadane pytania, 
opisuje swoje złe 
samopoczucie w 
czasie choroby. 

Z łatwością i bezbłędnie 
tworzy treść wiadomości e-
mail. Odpowiadając na 
zadane pytania, opisuje 
swoje złe samopoczucie w 
czasie choroby. Używa 
bogatego słownictwa oraz 
poprawnej pisowni i 
interpunkcji. 

Uczeń 
reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
Prosi o radę i 
udziela rady. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
ułożyć zdań i 
przedstawić 
scenki 
tematycznej, w 
której  
uczniowie 
wymieniają 
dolegliwości i 
udzielają sobie 

Sprawia mu dużą 
trudność, aby 
samodzielnie 
ułożyć zdania, 
przedstawiając 
scenkę 
tematyczną, w 
której uczniowie 
wymieniają 
dolegliwości i 
udzielają sobie 

Pracując w parze, 
popełnia dość 
liczne błędy, 
układając zdania 
przy 
przedstawianiu 
scenki 
tematycznej, w 
której uczniowie 
wymieniają 
dolegliwości i 

Pracując w parze,  
w większości 
poprawnie układa 
zdania, 
przedstawiając 
scenkę 
tematyczną, w 
której uczniowie 
wymieniają 
dolegliwości i 
udzielają sobie 

Pracując w parze, 
płynnie i poprawnie 
układa zdania, 
przedstawiając scenkę 
tematyczną, w 
którejuczniowie 
wymieniają 
dolegliwości i udzielają 
sobie rad. 

Pracując w parze, 
swobodnie i bezbłędnie 
układa zdania 
przedstawiając scenkę 
tematyczną, w 
którejuczniowie wymieniają 
dolegliwości i udzielają 
sobie rad. Używa bogatego 
słownictwa, ma poprawną  
wymowę.  



 

 

rad. Ma z tym 
problem 
również przy 
wsparciu 
nauczyciela. 
Liczne błędy i 
nieznajomość 
słownictwa 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

rad.  
Potrzebuje 
dodatkowego 
wsparcia, 
wzorca. 

udzielają sobie 
rad. 

rad. 

Słownictwo.  
Zakres: 
ilnesses, 
phrases 
about 
illnesses 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
must/mustn’t 

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić 
tekstu 
czasownikiem 
must/mustn’t. 
Ma problem z 
zastosowaniem 
czasownika, 
nawet gdy 
korzysta z 
pomocy 
nauczyciela.  
 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, 
uzupełniając 
tekst 
czasownikiem 
must/mustn’t. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając tekst 
czasownikiem 
must/mustn’t. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia tekst 
czasownikiem 
must/mustn’t. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie uzupełnia 
tekst czasownikiem 
must/mustn’t. 

Uczeń swobodnie 
i bezbłędnie uzupełnia tekst 
czasownikiem must/mustn’t. 
Potrafi używać tego 
czasownika we własnych 
zdaniach. 

 

Unit 6  That’s entertainment 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 
niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

 

Unit 6a   The Crystal Ball Mystery: We aren’t thieves! 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu czytanki 

We aren’t 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
We aren’t 
thieves, z dużą 

Rozumie ogólny 
sens We aren’t 
thieves, ale 
sprawia mu 

Rozumie ogólny 
sens czytanki We 
aren’t thieves. 
Poprawnie udziela 

Rozumie ogólny sens 
czytanki We aren’t 
thieves. Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 

Doskonale rozumie ogólny 
sens czytanki We aren’t 
thieves. Bezbłędnie, pełnym 
zdaniem udziela odpowiedzi 



 

 

pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

thieves, 
domyśla się 
go jedynie na 
podstawie 
ilustracji. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
wypowiedzi 
poszczególnyc
h bohaterów. 
 
Nie potrafi 
poprawnie 
ocenić, czy 
podane zdania 
są prawdziwe 
czy fałszywe. 
 

pomocą 
ilustracji. 
Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów. 
 
Popełnia liczne 
błędy, oceniając, 
czy zgodnie  
z treścią czytanki 
podane zdania 
są prawdziwe 
czy fałszywe. 

trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów. 
 
 
 
 
Popełnia błędy, 
oceniając, czy 
zgodnie  
z treścią czytanki 
podane zdania są 
prawdziwe czy 
fałszywe. 

odpowiedzi na 
główne pytanie. 
Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości 
poprawnie ocenić, 
czy zgodnie z 
treścią czytanki 
podane zdania są 
prawdziwe czy 
fałszywe. 

główne pytanie. 
 
Na podstawie tekstu 
potrafi samodzielnie  
i poprawnie ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki podane zdania 
są prawdziwe czy 
fałszywe. 

na główne pytanie. 
Na podstawie tekstu potrafi 
z łatwością i bezbłędnie 
ocenić, czy zgodnie z treścią 
czytanki podane zdania są 
prawdziwe czy fałszywe. 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
dopasować 
tematów do 
podanych 
tekstów. Ma z 
tym problem 
również przy 
wsparciu 
nauczyciela. 
 

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
dopasowując 
tematy do 
podanych 
tekstów. 

Popełnia liczne 
błędy, 
dopasowując 
tematy do 
podanych tekstów. 

W większości 
poprawnie 
dopasowuje 
tematy do 
podanych tekstów. 

Samodzielnie  
i poprawnie 
dopasowuje tematy do 
podanych tekstów. 

Z łatwością i bezbłędnie 
dopasowuje tematy do 
podanych  tekstów. Potrafi 
uzasadnić swój wybór. 

Uczeń reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
 

Nie potrafi 
samodzielnie 
opowiedzieć, 
co robił 
podczas 
ostatnich 
wakacji. 
Popełniane 
błędy i 
nieznajomość 
słownictwa 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Sprawia mu dużą 
trudność, aby 
samodzielnie 
opowiedzieć o 
tym, co robił 
podczas 
ostatnich 
wakacji. 

Pracując w parze, 
popełnia dość 
liczne błędy, 
opowiadając o 
tym, co robił 
podczas ostatnich 
wakacji. 

Pracując w parze, 
w większości 
poprawnie 
opowiada o tym, 
co robił podczas 
ostatnich wakacji. 

Pracując w parze, 
płynnie i poprawnie 
opowiada o tym, co 
robił podczas ostatnich 
wakacji. 

Pracując w parze, 
swobodnie i bezbłędnie 
opowiada o tym, co robił 
podczas ostatnich wakacji. 
Używa bogatego 
słownictwa, ma poprawną 
wymowę.  

Słownictwo. 
Zakres: 
activities 

Uczeń nie 
opanował 
podstawoweg
o słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 



 

 

 
 

słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: past 
simple 
(regular verbs 
– affirmative) 

Uczeń nie 
potafi 
samodzielnie 
uzupełnić luk 
w zdaniach 
formami past 
simple 
podanych 
czasowników. 
Ma problem z 
tym zadaniem, 
nawet gdy 
korzysta z 
pomocy 
nauczyciela. 
 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, 
uzupełniając luki 
w zdaniach 
formami past 
simple podanych 
czasowników. 
Potrzebuje 
wsparcia. 

Uczeń popełnia 
błędy, 
uzupełniając luki  
w zdaniach 
formami past 
simple podanych 
czasowników. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia luki  
w zdaniach 
formami past 
simple podanych 
czasowników. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie 
uzupełnia luki w 
zdaniach formami past 
simple podanych 
czasowników. 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie uzupełnia luki w 
zdaniach formami past 
simple podanych 
czasowników. 

 

Unit 6b   Who was Walt Disney? 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu czytanki 
Who was Walt 
Disney?, nawet 
z 
wykorzystanie
m strategii 
stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia. 
Ma problem ze 
zrozumieniem 
prostych zdań. 
 
Nie potrafi 
przyporządkow
ać podanych 
zdań do 
poszczególnyc
h fragmentów 
tekstu. 
 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
Who was Walt 
Disney?, bardziej 
na podstawie 
zdjęcia niż 
tekstu. Sprawia 
mu dużą 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 
kwestii. 
 
Tylko w 
niewielkim 
stopniu potrafi 
przyporządkowa
ć podane zdania 
do 
poszczególnych 
fragmentów 
tekstu. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens czytanki Who 
was Walt Disney?, 
ale sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 
zdań. 
 
 
Tylko częściowo 
poprawnie potrafi 
przyporządkować 
podane zdania do 
poszczególnych 
fragmentów 
tekstu. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki Who 
was Walt Disney? 
Poprawnie udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
W większości 
poprawnie potrafi 
przyporządkować 
podane zdania do 
poszczególnych 
fragmentów 
tekstu. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki Who was Walt 
Disney? Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
Samodzielnie  
i poprawnie potrafi 
przyporządkować 
podane zdania do 
poszczególnych 
fragmentów tekstu. 

Doskonale rozumie ogólny 
sens czytanki Who was Walt 
Disney? Płynnie, pełnym 
zdaniem udziela odpowiedzi 
na główne pytanie. 
 
 
 
Z łatwością i bezbłędnie 
potrafi przyporządkować 
podane zdania do 
poszczególnych 
fragmentów tekstu. 

Słownictwo. 
Zakres:  
TV 
programmes 
and films 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
zaprezentowanego 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowanego 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 



 

 

 ego na lekcji. 
 
 

zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

na lekcji. na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: past 
simple 
(regular verbs 
– negatives 
and 
questions) 

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 
przekształcić 
zdań 
twierdzących w 
przeczące ani 
ułożyć  
z podanych 
słów pytań. Ma 
z tym problem 
również przy 
wsparciu 
nauczyciela.  
 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, 
przekształcając 
zdania 
twierdzące w 
przeczące i 
układając  
z podanych słów 
pytania. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
przekształcając 
zdania twierdzące 
w przeczące i 
układając pytania 
z podanych słów. 

Uczeń raczej 
poprawnie 
przekształca 
zdania twierdzące 
w przeczące, a z 
podanych słów 
układa pytania. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 
przekształca zdania 
twierdzące  
w przeczące,  
a z podanych słów 
układa pytania. 

Uczeń z łatwościa i 
bezbłędnie przekształca 
zdania twierdzące  
w przeczące,  
a z podanych słów układa 
pytania. 

 

Unit 6c   Hobbies and interests 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
zaprezentowa
nego dialogu 
Hobbies and 
interests. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
prostych zdań 
lub ich 
fragmentów.  
 
 
Nie potrafi 
poprawnie 
dopasować 
zdjęć do imion 
dzieci na 
podstawie 
czytanki. 

Rozumie 
zaprezentowany 
dialog Hobbies 
and interests, ale 
tylko w 
niewielkim 
stopniu. 
 
 
 
 
 
W większości nie 
potrafi 
poprawnie 
dopasować zdjęć 
do imion dzieci 
na podstawie 
czytanki. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie treści 
czytanki Hobbies 
and interests, ale 
rozumie jej ogólny 
sens. 
 
 
 
 
Popełnia błędy, 
starając się 
dopasować 
zdjęcia do imion 
dzieci. 

W większości 
rozumie treść 
dialogu Hobbies 
and interests. 
Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są 
dla niego raczej 
zrozumiałe. 
 
Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości 
poprawnie 
dopasować 
zdjęcia do imion 
dzieci. 

Rozumie treść dialogu 
Hobbies and interests. 
Zarówno słownictwo, 
jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 
 
Na podstawie tekstu 
potrafi samodzielnie  
i poprawnie 
dopasować zdjęcia do 
imion dzieci. 

Doskonale rozumie treść 
dialogu Hobbies and 
interests. Zarówno 
słownictwo, jak 
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne są dla niego 
zrozumiałe. 
 
Na podstawie tekstu potrafi 
bezbłędnie dopasować 
zdjęcia do imion dzieci. 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 

Nie potrafi 
określić 
kontekstu 
wypowiedzi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania. Gubi 
się śledząc 
tekst.  

Popełnia liczne 
błędy, określając 
kontekst 
wypowiedzi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania i 
powtarzając 
dialog. 

Popełnia błędy, 
określając 
kontekst 
wypowiedzi na 
podstawie 
wysłuchanego 
nagrania i 
powtarzając 
dialog. 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie określa 
kontekst 
wypowiedzi i 
powtarza dialog. 

Na podstawie nagrania 
samodzielnie  
i poprawnie określa 
kontekst wypowiedzi i 
powtarza dialog. 

Na podstawie nagrania z 
łatwością i bezbłędnie  
i określa kontekst 
wypowiedzi. 
Płynnie powtarza dialog. Ma 
bardzo dobrą wymowę i 
intonację. 



 

 

 

Uczeń reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
Proponuje, 
przyjmuje i 
odrzuca 
propozycje. 
 

Pracując w 
parze, nie 
potrafi 
samodzielnie 
podać 
propozycji 
spędzania 
wolnego 
czasu ani 
wyrazić zgody  
i dezaprobaty. 
Nie potrafi 
skorzystac z 
podanych 
wzorców. 

Pracując w 
parze, popełnia 
bardzo liczne 
błędy, podając 
propozycje 
spędzania 
wolnego czasu 
oraz wyrażając 
zgodę  
i dezaprobatę. 

Pracując w parze, 
popełnia liczne 
błędy, podając 
propozycje 
spędzania 
wolnego czasu 
oraz wyrażając 
zgodę i 
dezaprobatę. 

Pracując w parze,  
w większości 
poprawnie i raczej 
płynnie podaje 
propozycje 
spędzania 
wolnego czasu 
oraz wyraża zgodę  
i dezaprobatę. 

Pracując w parze, 
poprawnie podaje 
propozycje spędzania 
wolnego czasu oraz 
wyraża zgodę i 
dezaprobatę. 

Pracując w parze, płynnie i 
bezbłędnie podaje 
propozycje spędzania 
wolnego czasu oraz wyraża 
zgodę i dezaprobatę. Ma 
poprawna wymowę i 
intonację. 

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, spójne 
i logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
odpowiedzieć 
na pytania i 
utworzyć 
recenzji 
filmowej. 
Popełnia 
liczne błędy 
uniemożliwiaj
ące 
zrozumienie, 
nie potrafi 
skorzystać ze 
wzoru.  

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
odpowiadając na 
pytania i tworząc 
treść recenzji 
filmowej. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, 
tworzy 
poszczególne 
paragrafy. 

Popełnia liczne 
błędy, 
odpowiadając na 
pytania i tworząc 
treść recenzji 
filmowej. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, 
tworzy 
poszczególne 
paragrafy. 

W większości 
poprawnie tworzy 
treść recenzji 
filmowej. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, 
tworzy 
poszczególne 
paragrafy. 

Samodzielnie  
i poprawnie tworzy 
treść recenzji filmowej. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, tworzy 
poszczególne 
paragrafy. 

Z łatwością i bezbłędnie 
tworzy treść recenzji 
filmowej. Odpowiadając na 
zadane pytania, tworzy 
poszczególne paragrafy. 
Używa bogatego słownictwa. 
Używa poprawnej pisowni i 
interpunkcji. 

Uczeń stosuje 
strategie 
komunikacyjn
e. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
dobrać 
najlepszej  
z podanych 
odpowiedzi do 
postawionych 
pytań. Ma z 
tym problem, 
nawet gdy 
korzysta ze 
wsparcia 
nauczyciela. 
 

Stanowi dla 
niego duży 
problem, aby 
poprawnie 
dobrać najlepszą  
z podanych 
odpowiedzi do 
postawionych 
pytań. 

Stanowi dla niego 
problem, aby 
poprawnie dobrać 
najlepszą  
z podanych 
odpowiedzi do 
postawionych 
pytań. 

W większości 
poprawnie dobiera 
najlepszą  
z podanych 
odpowiedzi do 
postawionych 
pytań. 

Samodzielnie  
i poprawnie dobiera 
najlepszą z podanych 
odpowiedzi do 
postawionych pytań. 

Z łatwością i bezbłędnie 
dobiera najlepszą z 
podanych odpowiedzi do 
postawionych pytań. 
 
 

Słownictwo.  
Zakres: 

hobbies and 
interests 

Uczeń nie 
opanował 
podstawoweg
o słownictwa 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 
podstawowy 
zestaw słownictwa 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 



 

 

zaprezentowa
nego na lekcji. 
 

podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

zaprezentowanego 
na lekcji. 

zaprezentowanym na 
lekcji. 

na lekcji. 

 

Unit 7  Meet the challenge! 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 
niedostateczna  

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena 
dostateczna 

Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
Ocena celująca 

 

Unit 7a   The Crystal Ball Mystery:  You are under arrest! 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
czytanki You 
are under 
arrest, domyśla 
się go jedynie 
na podstawie 
ilustracji. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
prostych 
wypowiedzi 
poszczególnyc
h bohaterów. 
 
Nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić luk w 
zdaniach 
wyrazami  
z czytanki. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 

You are under 
arrest, 
wykorzystując  
w tym celu 
ilustracje. 
Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów. 
 
Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
uzupełniając luki 
w zdaniach 
wyrazami  
z czytanki. 

Rozumie ogólny 
sens komiksu You 
are under arrest, 
ale sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów. 
 
 
 
Popełnia błędy, 
uzupełniając luki  
w zdaniach 
wyrazami  
z czytanki. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki You 
are under arrest. 
Poprawnie udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
 
Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości 
poprawnie 
uzupełnić luki w 
zdaniach 
wyrazami z 
czytanki. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki You are under 
arrest. Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
 
Na podstawie tekstu 
potrafi samodzielnie  
i poprawnie uzupełnić 
luki w zdaniach 
wyrazami z czytanki. 

Doskonale rozumie ogólny 
sens czytanki You are under 
arrest. Płynnie, pełnym 
zdaniem udziela odpowiedzi 
na główne pytanie. 
 
 
 
 
Na podstawie tekstu potrafi z 
łatwością i bezbłędnie 
uzupełnić luki w zdaniach 
wyrazami z czytanki. 

Uczeń 
współdziała  
w grupie. 

Może mieć duże 
problemy  
z odnalezieniem 
się  
w grupie lub nie 
podejmować 
współpracy. Nie 
potrafi 
samodzielnie 
odtworzyć 
nawet prostych 
scen z czytanki. 
 

Może mieć duże 
problemy  
z odnalezieniem 
się  
w grupie i 
popełniać bardzo 
liczne błędy, 
odtwarzając 
sceny  
z czytanki. 

Może mieć 
problemy  
z odnalezieniem 
swojego miejsca  
w grupie i 
popełniać błędy, 
odtwarzając sceny 
z czytanki. 

Odnajduje się w 
grupie, 
współpracuje, 
odtwarzając 
sceny  
z czytanki, przy 
czym popełnia 
niewielkie błędy. 

Odnajduje się w 
grupie, współpracuje, 
odtwarzając poprawnie 
sceny z czytanki. 

Odnajduje się w grupie, 
współpracuje  
z kolegami, odtwarzając z 
łatwością i bezbłędnie sceny  
z czytanki. Ma dobrą wymowę 
i intonację. 

Uczeń Nie potrafi Sprawia mu dużą Pracując w parze, Pracując w parze,  Pracując w parze, Pracując w parze, płynnie i 



 

 

reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
 

samodzielnie 
ułożyć pytania 
na podstawie 
tekstu  
i podanych 
wyrazów i na 
nie 
odpowiedzieć. 
Ma z tym 
problem 
również 
korzystając z 
pomocy 
nauczyciela. 

trudność, aby 
ułożyć pytania 
na podstawie 
tekstu  
i podanych 
wyrazów i na nie 
odpowiedzieć. 

popełnia dość 
liczne błędy, 
układając pytania 
na podstawie 
tekstu  
i podanych 
wyrazów oraz 
udzielając 
odpowiedzi. 

w większości 
poprawnie układa 
pytania na 
podstawie tekstu 
oraz udziela 
odpowiedzi, 
korzystając z 
podanych 
wyrazów. 

płynnie i poprawnie 
układa pytania na 
podstawie tekstu oraz 
udziela odpowiedzi, 
korzystając z 
podanych wyrazów. 

bezbłędnie układa pytania na 
podstawie tekstu oraz udziela 
odpowiedzi, korzystając z 
podanych wyrazów. Ma 
poprawna wymowę i 
właściwą intonację  

Słownictwo. 
Zakres: past 

simple – 
czasowniki 
nieregularne 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

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

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowaneg
o na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: past 
simple – 
czasowniki 
nieregularne 

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 
wybierać 
właściwych 
form podanych 
czasowników w 
zdaniach. 
Ma z tym 
problem nawet 
wtedy, gdy 
korzysta ze 
wsparcia 
nauczyciela. 
 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, 
wybierając 
właściwe formy 
podanych 
czasowników w 
zdaniach. 
Potrzebuje 
wsparcia. 

Uczeń popełnia 
błędy, wybierając 
właściwe formy 
podanych 
czasowników w 
zdaniach. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
wybiera właściwe 
formy podanych 
czasowników w 
zdaniach. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie wybiera 
właściwe formy 
podanych 
czasowników w 
zdaniach. 

Uczeń z łatwościa i 
bezbłędnie wybiera właściwe 
formy podanych 
czasowników w zdaniach. 

 

Unit 7b   Rock climbing 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu czytanki 
Rock climbing, 
nawet z 
wykorzystanie
m strategii 
stosowanych 
dla ułatwienia 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
Rock climbing, 
bardziej na 
podstawie 
zdjęcia niż 
tekstu. Sprawia 
mu dużą 
trudność 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens czytanki 
Rock climbing, ale 
sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 
zdań. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
Rock climbing. 
Poprawnie udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 

Rozumie ogólny sens 
czytanki Rock 
climbing. Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
Samodzielnie  

Doskonale rozumie ogólny 
sens czytanki Rock climbing. 
Płynnie, pełnym zdaniem 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
Z łatwością i bezbłędnie 



 

 

 zrozumienia. 
Ma problem ze 
zrozumieniem 
prostych zdań i 
wyrażeń. 
Błędnie 
wskazuje 
odpowiedzi na 
pytania 
dotyczące 
tekstu. 
 

zrozumienie 
poszczególnych 
zdań. 
 
Tylko w 
niewielkim 
stopniu potrafi 
odnaleźć w 
tekście 
odpowiedzi na 
podane pytania. 

 
 
Tylko częściowo 
poprawnie potrafi 
odnaleźć w tekście 
odpowiedzi na 
podane pytania. 

W większości 
poprawnie potrafi 
odnaleźć  
w tekście 
odpowiedzi na 
podane pytania. 

i poprawnie potrafi 
odnaleźć w tekście 
odpowiedzi na podane 
pytania. 

potrafi odnaleźć w tekście 
odpowiedzi na podane 
pytania.  

Uczeń 
reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje. 
 

Może mieć 
problemy z 
odnalezieniem 
swojego 
miejsca  
w grupie lub 
nie 
podejmować 
współpracy. 
Nie potrafi 
samodzielnie 
rozmawiać o 
podanych 
wydarzeniach z 
przeszłości. Na 
ogół nie 
rozumie pytań 
kolegów/koleża
nek. Braki w 
słownictwie i 
liczne błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Może mieć 
problemy z 
odnalezieniem 
swojego miejsca  
w grupie 
i popełniać 
bardzo liczne 
błędy, 
rozmawiając o 
podanych 
wydarzeniach z 
przeszłości. 

Może mieć 
problemy  
z odnalezieniem 
swojego miejsca  
w grupie i 
popełniać błędy, 
rozmawiając  
o podanych 
wydarzeniach  
z przeszłości. 

W większości 
poprawnie i 
samodzielnie 
rozmawia z 
koleżanką/kolegą, 
zadając pytania  
o podane 
wydarzenia  
z przeszłości. 

Poprawnie rozmawia 
 z koleżanką/kolegą, 
zadając pytania  
o podane wydarzenia  
z przeszłości. 

Swobodnie i bezbłędnie 
rozmawia 
 z koleżanką/kolegą, zadając 
pytania  
o podane wydarzenia  
z przeszłości. Posługuje się 
bogatym słownictwem. Ma 
poprawną wymowę. 

Słownictwo. 
Zakres: sport 
expressions, 
ordinal 
numbers 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

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

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: past 

simple (Wh- 

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, układając 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
układając pytania 

Uczeń w 
większości 
poprawnie  

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie układa 
pytania z podanych 

Uczeń z łatwościa i 
bezbłędnie układa pytania z 
podanych słów. 



 

 

questions) ułożyć pytań z 
podanych 
słów. 

pytania z 
podanych słów. 

z podanych słów. i samodzielnie 
układa pytania z 
podanych słów. 

słów. 

 

Unit 7c   Sports rules 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu tekstu 
Sports rules. 
Ma problem ze 
zrozumieniem 
prostych zdań.  
Nie potrafi 
samodzielnie 
dopasować 
dyscyplin 
sportu do zdań 
na podstawie 
czytanki. Ma z 
tym problem, 
nawet gdy 
korzysta z 
pomocy 
nauczyciela. 
 

Rozumie 
zaprezentowany 
tekst Sports 
rules, ale tylko  
w niewielkim 
stopniu. 
 
 
 
 
 
W większości nie 
potrafi 
poprawnie 
dopasować 
dyscyplin sportu 
do zdań na 
podstawie 
czytanki. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie treści 
czytanki Sport 
rules, ale rozumie 
ogólny jej sens. 
 
 
 
 
 
Popełnia błędy, 
starając się 
dopasować 
dyscypliny sportu 
do zdań. 

W większości 
rozumie treść 
czytanki Sports 
rules. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są 
dla niego raczej 
zrozumiałe. 
 
Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości 
poprawnie 
dopasować 
dyscypliny sportu 
do zdań. 

Rozumie treść czytanki 
Sports rules. Zarówno 
słownictwo, jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 
 
 
Na podstawie tekstu 
potrafi samodzielnie  
i poprawnie 
dopasować dyscypliny 
sportu do zdań. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki Sports rules. 
Zarówno słownictwo, jak i 
zastosowane konstrukcje 
gramatyczne są dla niego 
zrozumiałe. 
 
 
Na podstawie tekstu potrafi z 
łatwością i bezbłędnie 
dopasować dyscypliny 
sportu do zdań. 

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, spójne 
i logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 
Opisuje 
upodobania – 
sport. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
odpowiedzieć 
na pytania ani 
napisać 
krótkiego 
artykułu. 
Popełnia liczne 
błędy 
uniemozliwiają
ce 
zrozumienie, 
nie potrafi 
skorzystać ze 
wzoru. 
 

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
odpowiadając na 
pytania i tworząc 
krótki artykuł 
według wzoru. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, 
tworzy 
poszczególne 
paragrafy tekstu. 

Popełnia liczne 
błędy, 
odpowiadając na 
pytania i tworząc 
krótki artykuł 
według wzoru. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, 
tworzy 
poszczególne 
paragrafy tekstu. 

W większości 
poprawnie tworzy 
krótki artykuł 
według wzoru. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, 
tworzy 
poszczególne 
paragrafy. 

Samodzielnie  
i poprawnie tworzy 
krótki artykuł według 
wzoru. Odpowiadając 
na zadane pytania, 
tworzy poszczególne 
paragrafy. 

Z łatwością i bezbłędnie 
tworzy krótki artykuł według 
wzoru. Odpowiadając na 
zadane pytania, tworzy 
poszczególne paragrafy. 
Używa bogatego słownictwa. 
Używa poprawnej pisowni i 
interpunkcji. 
 

Słownictwo. 
Zakres: 
sports 
equipment 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa z 
zakresu 

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

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  
z zakresu 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 



 

 

zaprezentowane
go na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
wyrażenie 
have to  

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 
dopasować 
ilustracji do 
zdań. Ma z tym 
problem 
również wtedy, 
gdy korzysta z 
pomocy 
nauczyciela.  
 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
dopasowując 
ilustracje do 
zdań. 

Uczeń popełnia 
błędy, 
dopasowując 
ilustracje do zdań. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
dopasowuje 
ilustracje do zdań. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 
dopasowuje ilustracje 
do zdań. 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie dopasowuje 
ilustracje do zdań. Potrafi 
zastosować wyrażenie have 
to w swoich zdaniach. 

 

Unit 8 Have a nice trip! 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel 
kształcenia 

Ocena 
niedostateczna Ocena 

dopuszczająca 
Ocena 

dostateczna 
Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Ocena celująca 

 

Unit 8a   The Crystal Ball Mystery:  What’s in the box? 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego 
sensu czytanki 
What’s in the 
box?, domyśla 
się go jedynie 
na podstawie 
ilustracji. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
prostych 
wypowiedzi 
bohaterów. 
 
Nie potrafi 
samodzielnie 
uporządkować 
wydarzeń na 
podstawie 
tekstu 
czytanki. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
What’s in the 
box?, 
korzystając w 
tym celu z 
ilustracji. 
Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów. 
 
Popełnia liczne 
błędy, 
porządkując 
wydarzenia na 
podstawie tekstu 
czytanki. 

Rozumie ogólny 
sens What’s in the 
box?, ale sprawia 
mu trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów. 
 
 
 
 
 
Popełnia błędy, 
porządkując 
wydarzenia na 
podstawie tekstu 
czytanki. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
What’s in the box? 
Poprawnie udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
 
 
Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości 
poprawnie 
uporzadkować 
wydarzenia. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki What’s in the 
box? Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
 
 
Na podstawie tekstu 
potrafi samodzielnie 
i poprawnie 
uporzadkować 
wydarzenia. 

Doskonale rozumie ogólny 
sens czytanki What’s in the 
box? Płynnie, pełnym 
zdaniem udziela odpowiedzi 
na główne pytanie. 
 
 
 
 
 
Na podstawie tekstu potrafi z 
łatwością i bezbłędnie 
uporzadkować wydarzenia. 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 

Nie potrafi 
samodzielnie 
wskazać 
właściwych 

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
wskazując 
wyrazy i łącząc 

Popełnia liczne 
błędy, wskazując 
wyrazy i łącząc 
części zdań na 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie 

Na podstawie nagrania 
samodzielnie  
i poprawnie wskazuje 
wyrazy i łączy części 

Bezbłędnie i z łatwościa 
wskazuje wyrazy i łączy 
części zdań na podstawie 
nagrania. 



 

 

ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

wyrazów ani 
połączyć 
części zdań na 
podstawie 
nagrania. 
Ma z tym 
problem 
również wtedy, 
gdy korzysta z 
pomocy 
nauczyciela. 

części zdań na 
podstawie 
nagrania. 

podstawie 
nagrania. 

wskazuje wyrazy i 
łączy części zdań. 

zdań. 

Uczeń 
reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
ułożyć pytania i 
na nie 
odpowiedzieć. 
Ma ztym 
problem 
również wtedy, 
kiedy korzysta 
ze wzorca. 
Popełniane 
błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
 

Sprawia mu 
ogromną 
trudność, aby 
ułożyć pytania i 
na nie 
odpowiedzieć. 
Popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Pracując w parze, 
popełnia dość 
liczne błędy, gdy 
zadaje pytania 
oraz udziela 
odpowiedzi, 
korzystając z 
zapisanych przez 
siebie informacji. 

Pracując w parze,  
w większości 
poprawnie zadaje 
pytania oraz 
udziela 
odpowiedzi, 
korzystając z 
zapisanych przez 
siebie informacji. 

Pracując w parze, 
płynnie i poprawnie 
zadaje pytania oraz 
udziela odpowiedzi, 
korzystając z 
zapisanych przez siebie 
informacji. 

Pracując w parze, 
swobodnie i bezbłędnie 
zadaje pytania oraz udziela 
odpowiedzi, korzystając z 
zapisanych przez siebie 
informacji.Ma poprawną 
wymowę.  

Słownictwo. 
Zakres: 
means of 
transport 
 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

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

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: past 
simple 

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 
ułożyć zdań z 
formami past 
simple.  
Ma problem z 
tym zadaniem, 
nawet gdy 
korzysta ze 
wsparcia 
nauczyciela.  

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, układając 
zdania zformami 
past simple na 
podstawie 
uzupełnionej 
tabelki. 
Potrzebuje 
wsparcia. 

Uczeń popełnia 
błędy, układając 
zdania z formami 
past simple na 
podstawie 
uzupełnionej 
tabelki. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie układa 
zdania z formami 
past simple na 
podstawie 
uzupełnionej 
tabelki. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie układa 
zdania z formami past 
simple na podstawie 
uzupełnionej tabelki. 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie układa zdania z 
formami past simple na 
podstawie uzupełnionej 
tabelki. 

 



 

 

Unit 8b   The Grand Canyon 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
czytanki The 

Grand Canyon, 
ma z tym 
problem nawet 
z 
wykorzystanie
m strategii 
stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia. 
Nie potrafi 
samodzielnie 
ocenić, czy 
podane zdania 
zgodnie z 
tekstem są 
fałszywe czy 
prawdziwe. 
 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
The Grand 
Canyon, bardziej 
na podstawie 
zdjęcia niż 
tekstu. Sprawia 
mu dużą 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 
zdań. 
 
Tylko w 
niewielkim 
stopniu potrafi 
ocenić, czy 
podane zdania 
zgodnie z 
tekstem są 
fałszywe czy 
prawdziwe. 

Częściowo 
rozumie ogólny 
sens czytanki The 
Grand Canyon, ale 
sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
poszczególnych 
zdań. 
 
 
 
Tylko częściowo 
poprawnie potrafi 
ocenić, czy 
podane zdania 
zgodnie  
z tekstem są 
fałszywe czy 
prawdziwe. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki The 
Grand Canyon. 
Poprawnie 
udziela 
odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
 
W większości 
poprawnie potrafi 
ocenić, czy 
podane zdania 
zgodnie  
z tekstem są 
fałszywe czy 
prawdziwe. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki The Grand 
Canyon. Poprawnie 
udziela odpowiedzi na 
główne pytanie. 
 
 
 
 
Samodzielnie  
i poprawnie potrafi 
ocenić, czy podane 
zdania zgodnie  
z tekstem są fałszywe 
czy prawdziwe. 

Doskonale rozumie ogólny 
sens czytanki The Grand 
Canyon. Płynnie, pełnym 
zdaniem udziela odpowiedzi 
na główne pytanie. 
 
 
 
 
Z łatwościa potrafi ocenić, 
czy podane zdania zgodnie  
z tekstem są fałszywe czy 
prawdziwe. Bezbłednie 
poprawia zdanie fałszywe.  

Uczeń 
reaguje 
ustnie 
w typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje.  
 

Może mieć 
problemy  
z odnalezieniem 
swojego 
miejsca  
w grupie lub nie 
podejmować 
współpracy. Nie 
potrafi zadawać 
pytań na temat 
ostatnich 
wakacji 
kolegi/koleżanki
. Nie rozumie 
pytań i nie 
potrafi udzielić 
na nie 
odpowiedzi. Na 
ogół nie potrafi 
skorzystać z 
podanych 
wzorów. 

Może mieć 
problemy  
z odnalezieniem 
swojego miejsca  
w grupie i 
popełniać bardzo 
liczne błędy, 
rozmawiając na 
temat swoich 
ostatnich 
wakacji. 

Może mieć 
problemy  
z odnalezieniem 
swojego miejsca  
w grupie i 
popełniać liczne 
błędy, 
rozmawiając o 
swoich ostatnich 
wakacjach. 

W większości 
poprawnie  
i samodzielnie 
rozmawia  
z 
koleżanką/kolegą, 
zadając pytania 
na temat 
ostatnich wakacji 
kolegi/koleżanki. 

Poprawnie rozmawia  
z koleżanką/kolegą  
o atrakcjach w czasie 
ostatnich wakacji 
kolegi/koleżanki. 

Swobodnie i bezbłędnie 
rozmawia  
z koleżanką/kolegą  
o atrakcjach w czasie 
ostatnich wakacji 
kolegi/koleżanki. Używa 
bogatego słownictwa, ma 
poprawną wymowę.  

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 

Nie potrafi 
samodzielnie 
wybrać i 
zaznaczyć 

Popełnia liczne 
błędy, 
wybierając i 
zaznaczając 

Popełnia błędy, 
wybierając i 
zaznaczając 
właściwe obrazki 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie 

Na podstawie nagrania 
samodzielnie  
i poprawnie wybiera  
i zaznacza właściwe 

Na podstawie nagrania z 
łatwością i bezbłędnie 
wybiera  
i zaznacza właściwe obrazki 



 

 

ustne. 
 

właściwych 
obrazków 
ilustrujących 
nagranie. 
 
 
 

właściwe obrazki 
ilustrujące 
nagranie. 

ilustrujące 
nagranie. 

wybiera i 
zaznacza 
właściwe obrazki 
ilustrujące 
nagranie. 

obrazki ilustrujące 
nagranie. 

ilustrujące nagranie. Na ogół 
potrafi uzasadnić swój 
wybór. 

Słownictwo. 
Zakres: 
things to do 
on holiday 

Uczeń nie 
opanował 
podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowan
ego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 

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

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa 
zaprezentowaneg
o na lekcji. 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
wyrażenie 
be going to 

Uczeń nie 
potrafi 
samodzielnie 
utworzyć pytań 
i odpowiedzi z 
wyrażeniem be 
going to do 
podanych 
ilustracji. 
 
 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, tworząc 
pytania i 
odpowiedzi z 
wyrażeniem be 
going to do 
podanych 
ilustracji. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
tworząc pytania i 
odpowiedzi z 
wyrażeniem be 
going to do 
podanych 
ilustracji. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie  
i samodzielnie 
tworzy pytania i 
odpowiedzi z 
wyrażeniem be 
going to do 
podanych 
ilustracji. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie tworzy 
pytania i odpowiedzi z 
wyrażeniem be going to 
do podanych ilustracji. 

Uczeń z łatwością i 
bezbłędnie tworzy pytania i 
odpowiedzi z wyrażeniem be 
going to do podanych 
ilustracji. 

 

Unit 8c   Destinations 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 
 

Nie potrafi 
samodzielnie 
zrozumieć 
dialogów 
Destinations ani 
dopasować 
wypowiedzi do 
poszczególnych 
osób. 
Ma problem z 
tym zadaniem, 
nawet gdy 
korzysta z 
pomocy 
nauczyciela.  
 
 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialogi 
Destinations, ale 
tylko w 
niewielkim 
stopniu. 
 
 
 
 
W większości nie 
potrafi 
poprawnie 
dopasować 
wypowiedzi do 
poszczególnych 
osób. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
treści dialogów 
Destinations, ale 
rozumie ich 
ogólny sens. 
 
 
 
 
Popełnia błędy, 
starając się 
dopasować 
wypowiedzi do 
poszczególnych 
osób. 

W większości 
rozumie treść 
dialogów 
Destinations. 
Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są 
dla niego raczej 
zrozumiałe. 
 
Na podstawie 
tekstu potrafi w 
większości 
poprawnie 
dopasować 
wypowiedzi do 
poszczególnych 
osób. 

Rozumie treść 
dialogów Destinations. 
Zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 
 
 
Na podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
dopasować 
wypowiedzi do 
poszczególnych osób. 

Doskonale rozumie treść 
dialogów Destinations. 
Zarówno słownictwo, jak i 
zastosowane konstrukcje 
gramatyczne są dla niego 
zrozumiałe. 
 
 
Na podstawie tekstu potrafi z 
łatwością i bezbłędnie 
dopasować wypowiedzi do 
poszczególnych osób. 



 

 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
zaznaczyć na 
mapie na 
podstawie 
nagrania trasy 
wędrówki 
poszczególnych 
osób. Ma 
problem z tym 
zadaniem, nawet 
gdy korzysta ze 
wsparcia 
nauczyciela.  

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
zaznaczając na 
mapie na 
podstawie 
nagrania trasę 
wędrówki 
poszczególnych 
osób. 

Popełnia liczne 
błędy, 
zaznaczając na 
mapie na 
podstawie 
nagrania trasę 
wędrówki 
poszczególnych 
osób. 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie 
zaznacza na mapie 
trasę wędrówki 
poszczególnych 
osób. 

Na podstawie nagrania 
samodzielnie  
i poprawnie zaznacza 
na mapie trasę 
wędrówki 
poszczególnych osób. 

Na podstawie nagrania z 
łatwością i bezbłędnie  
zaznacza na mapie trasę 
wędrówki poszczególnych 
osób. 
 
 
 
 
 

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 

Pracując w 
parze, nie potrafi 
samodzielnie 
zadać pytań, jak 
dotrzeć do 
wybranego 
punktu na 
mapie, ani 
udzielić 
odpowiedzi. Na 
ogół nie potrafi 
skorzystać ze 
wzorca.  
 

Pracując w 
parze, popełnia 
bardzo liczne 
błędy, gdy 
zadaje pytania, 
jak dotrzeć do 
wybranego 
punktu na mapie, 
oraz gdy udziela 
odpowiedzi. 

Pracując w 
parze, popełnia 
liczne błędy, gdy 
zadaje pytania, 
jak dotrzeć do 
wybranego 
punktu na mapie, 
oraz gdy udziela 
odpowiedzi. 

Pracując w parze, 
w większości 
poprawnie  
i raczej płynnie 
zadaje pytania, jak 
dotrzeć do 
wybranego punktu 
na mapie, oraz 
udziela 
odpowiedzi. 

Pracując w parze, 
poprawnie zadaje 
pytania, jak dotrzeć do 
wybranego punktu na 
mapie, oraz udziela 
odpowiedzi. 

Pracując w parze, płynnie i 
bezbłędnie zadaje pytania, 
jak dotrzeć do wybranego 
punktu na mapie, oraz 
udziela odpowiedzi. Ma 
poprawna wymowę i 
właściwą intonację.  

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne.  
Przedstawia 
plany na 
przyszłość. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
odpowiedzieć na 
pytania 
pomocnicze ani 
napisać e-maila 
o swoich 
planach. Nie 
podejmuje pracy 
lub popełnia 
błędy 
uniemożliwiając
e zrozumienie 
teksu.  

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
odpowiadając na 
pytania 
pomocnicze  
i pisząc krótki e-
mail  
o swoich 
planach na 
wakacje, co 
znacząco 
utrudnia odbiór 
tekstu.  

Popełnia liczne 
błędy, 
odpowiadając na 
pytania 
pomocnicze  
i pisząc krótki e-
mail  
o swoich 
planach na 
wakacje. 

W większości 
poprawnie pisze 
krótki e-mail  
o swoich planach 
na wakacje, 
odpowiadając na 
pytania 
pomocnicze. 

Samodzielnie  
i poprawnie pisze 
krótki e-mail o swoich 
planach na wakacje, 
odpowiadając na 
pytania pomocnicze. 

Samodzielnie,  
swobodnie i bezbłędnie 
pisze krótki e-mail o swoich 
planach na wakacje, 
odpowiadając na pytania 
pomocnicze. Na ogół rozwija 
swoja wypowiedź o 
dodatkowe informacje. 
Używa bogatego słownictwa. 

Słownictwo. 
Zakres: 

Uczeń nie 
opanował 

Uczeń ma 
problemy  

Uczeń stosuje 
tylko bardzo 

Uczeń stosuje 
poprawnie 

Uczeń stosuje 
poprawnie pełen 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 



 

 

giving 
directions, 
travel plans 

podstawowego 
słownictwa 
zaprezentowane
go na lekcji. 
 
 
 

z zastosowaniem 
nawet 
podstawowego 
zestawu 
słownictwa  
z zakresu 
zaprezentowane
go na lekcji. 

podstawowy 
zestaw 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowany
m na lekcji. 

większość 
słownictwa  
z zakresu 
zaprezentowanego 
na lekcji. 

zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

zestaw słownictwa w 
zakresie zaprezentowanym 
na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
wyrażenie be 
going to 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować 
wyrażenia be 

going to 
w tworzonej 
wiadomości e-
mail. Ma ztym 
problem również 
wtedy, gdy 
korzysta ze 
wsparcia 
nauczyciela. 
 
 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, stosując 
wyrażenie be 

going to 
w tworzonej 
wiadomości e-
mail. 

Uczeń popełnia 
błędy, stosując 
wyrażenie be 
going to w 
tworzonej 
wiadomości e-
mail. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie stosuje 
wyrażenie be 
going to, pisząc 
wiadomość  
e-mail. 

Uczeń poprawnie 
stosuje wyrażenie be 
going to, pisząc 
wiadomość  
e-mail. 

Uczeń samodzielnie  
i bezbłędnie stosuje 
wyrażenie be going to, 
pisząc wiadomość  
e-mail. 

 
 
 
 
 

Klasa VI 
 
 
 

Junior Explorer 6 – Kryteria oceniania    

Kryteria oceniania są jednym z elementów tworzących system wymagań edukacyjnych formułowanych przez nauczycieli w ramach przedmiotowego systemu oceniania, wynikających  
z podstawy programowej i zatwierdzonego programu nauczania.  

Przedmiotowy system oceniania, zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w danej szkole, może uwzględniać dodatkowo m.in. takie elementy, jak np. 

przygotowanie ucznia do pracy na lekcji,  aktywny udział w zajęciach, wykonywanie zadań domowych, podejmowanie dodatkowych prac, prowadzenie zeszytu przedmiotowego.  

 

Junior Explorer 6 – kryteria oceniania 

Starter Ready, steady, go! 

Podstawa 
Programowa.  

 
Ocena 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 



 

 

Cel kształcenia niedostateczna 

Znajomość 
środków 
językowych  

Uczeń nie opanował  
wiedzy związanej  
z tworzeniem  
i zastosowaniem 
środków językowych: 
leksykalnych, 
fonetycznych, 
ortograficznych  
i gramatycznych 
(present simple and 
present continuous; 
Comparisons; How 
much?; Past simple: 
be; there was/there 
were; must; be going 
to). Nie potrafi 
wykonać zadań o 
podstawowym 
stopniu trudności 
nawet z pomocą 
nauczyciela. 

Uczeń wykorzystuje 
tylko niektóre 
poznane środki 
językowe: 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present simple and 
present 
continuous; 
Comparisons; How 
much? Past simple: 
be; There 
was/There were; 
must; Be going to). 
Popełnia bardzo 
dużo błędów.  

Uczeń wykorzystuje 
tylko częściowo 
poznane środki 
językowe: 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present simple and 
present continuous; 
Comparisons; How 
much? Past simple: 
be; There was/There 
were; must; Be going 
to). Popełnia liczne 
błędy.  

Uczeń w większości 
poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe: 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present simple and 
present continuous; 
Comparisons; How 
much? Past simple: 
be; There was/There 
were; must; Be going 
to). Popełnia 
nieliczne błędy. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present simple and 
present continuous; 
Comparisons; How 
much? Past simple: 
be; There was/There 
were; must; Be going 
to). Sporadycznie 
popełnia błędy. 

Uczeń swobodnie  
i bezbłędnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe: 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present simple and 
present 
continuous; 
Comparisons; How 
much?; Past 
simple: be; There 
was/There were; 
must; Be going to).  
Z łatwością i 
bezbłędnie 
wykonuje zadania  
o podwyższonym 
stopniu trudności  
z wykorzystaniem 
tych środków 
językowych. 

 

  



 

 

Unit 1 Keep in touch 

Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

 
Ocena 

niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

II. Rozumienie 
wypowiedzi.  

3. Uczeń 
rozumie 
krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne.  

3.1. Rozumie 
ogólny sens 
tekstu.  

3.2. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście.  

Uczeń nie zrozumie 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 1a 
„Teens’ time – A 
video call” oraz 1b 
„Animal talk”. Nie 
rozumie poleceń 
sprawdzających 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstów oraz nawet z 
pomocą nauczyciela 
nie potrafi wyszukać 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w tekście. 

Uczeń w ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 1a 
„Teens’ time – A 
video call” oraz 1b 
„Animal talk”; 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając bardzo 
dużo błędów.  

Uczeń w ma 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 1a 
„Teens’ time – A 
video call” oraz 1b 
„Animal talk”; 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając liczne 
błędy.  

Uczeń na ogół 
rozumie krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 1a 
„Teens’ time – A 
video call” oraz 1b 
„Animal talk”; 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając nieliczne 
błędy.  

Uczeń w pełni 
rozumie krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 1a 
„Teens’ time – A 
video call” oraz 1b 
„Animal talk”; 
bezbłędnie wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
bezbłędnie 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście.  

Uczeń w pełni 
rozumie krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 1a 
„Teens’ time – A 
video call”  1b 
„Animal talk” oraz 
bezbłędnie wykonuje 
polecenia dotyczace 
wyszukania zarówno 
ogólnych jak  
i szczegółowych 
informacji z tekstów. 
Uzasadnia swój 
wybór wprawnie 
wskazując  
w tekście cytaty 
potwierdzające 
poprawność jego 
odpowiedzi. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

2.3. Rozumie 
ogólny sens 
tekstu 
słuchanego. 

2.4. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń nie rozumie 
tekstów słuchanych  
z rozdziału 
pierwszego  
i nawet przy 
wsparciu 
nauczyciela nie 
potrafi: płączyć 
obrazków  
z rozmówcami, 
uzupełnić dialogów 
na podstawie tych 
tekstów oraz 
rozpoznać intencji 
rozmówców. 

Uczeń ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
pierwszego i 
łączeniem obrazków  
z rozmówcami, 
popełnia bardzo 
dużo błędów, 
uzupełniając dialogi 
oraz rozpoznając 
intencje rozmówców 
na podstawie 
dialogów.  

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
pierwszego i 
łączeniem obrazków  
z rozmówcami, 
popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
dialogi oraz 
rozpoznając intencje 
rozmówców na 
podstawie dialogów.  

Uczeń rozumie 
ogólny sens tekstów 
słuchanych z 
rozdziału 
pierwszego  
i bezbłędnie łączy 
obrazki z 
rozmówcami, 
uzupełnia dialogi 
oraz rozpoznaje 
intencje rozmówców 
na podstawie 
dialogów, 
popełniając nieliczne 
błędy.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
pierwszego i 
bezbłędnie łączy 
obrazki  
z rozmówcami, 
uzupełnia dialogi 
oraz rozpoznaje 
intencje rozmówców 
na podstawie 
dialogów.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
pierwszego i 
poprawnie 
uzasadnia swój 
wybór: bezbłędnie 
łączy obrazki z 
rozmówcami, 
uzupełnia dialogi 
oraz rozpoznaje 
intencje 
rozmówców. 

 



 

 

2.5. Rozumie 
intencje 
rozmówców.  

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

5.2. Uczeń 
tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne 
według 
wzoru. 
Opisuje 
czynności 
dnia 
codziennego.  

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
utworzyć opisu 
obrazka, a 
korzystając ze wzoru 
popełnia liczne 
błędy, 
uniemożliwiające 
zrozumienie tekstu. 
Nie potrafi umiescić 
w tekście 
wskazanych 
informacji. 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
przy tworzeniu opisu 
obrazka, popełnia 
liczne błędy 
wpływające 
znacząco na 
zrozumienie tekstu. 
Zamieszcza tylko 
niektóre potrzebne 
informacje.  

Uczeń potrzebuje 
wsparcia 
nauczyciela, tworząc 
opis obrazka, 
popełnia przy tym 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza połowę 
potrzebnych 
informacji.  

Uczeń pisze tekst 
samodzielnie, 
wymienia wszystkie 
osoby i zwierzęta 
znajdujace się na 
obrazku, opisuje ich 
działania 
zachowując 
odpowiednią formę i 
popełniając błędy 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń pisze tekst 
samodzielnie, 
przedstawia osoby i 
zwierzęta znajdujace 
się na obrazku, 
opisuje ich działania 
sporadycznie 
popełniając błędy.  

Uczeń bezbłędnie 
wymienia wszystkie 
osoby i zwierzęta 
znajdujace się na 
obrazku, 
szczegółowo opisuje 
ich działania, ubiór i 
otoczenie. 
Wykorzystuje środki 
językowe, które 
wykraczają poza te, 
które wskazane są w 
rozdziale. 

Znajomość 
środków 
językowych.  

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
wykorzystać 
wskazanych 
środków językowych  
–leksykalnych, 
ortograficznych, 
fonetycznych  
i gramatycznych: 
present simple, 
present continuous, 
stative verbs, have 
to/don’t have to) 
oraz wykonać zadań 
o podstawowym 
stopniu trudności 
nawet przy wsparciu 
nauczyciela. 

Uczeń wykorzystuje 
tylko niektóre 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present simple, 
present continuous, 
stative verbs, have 
to/don’t have to). 
Popełnia bardzo 
dużo błędów.  

Uczeń wykorzystuje 
tylko częściowo 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present simple, 
present continuous, 
stative verbs, have 
to/ don’t have to). 
Popełnia liczne 
błędy.  

Uczeń na ogół 
poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe – 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present simple, 
present continuous, 
stative verbs, have 
to/don’t have to). 
Popełnia nieliczne 
błędy. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present simple, 
present continuous, 
stative verbs, have 
to/don’t have to).  

Uczeń bezbłędnie i z 
łatwością 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne 
i gramatyczne: 
present simple, 
present continuous, 
stative verbs, have 
to/don’t have to); 
poprawnie wykonuje 
zadania  
o podwyższonym 
stopniu trudności. 
 

 

  



 

 

Unit 2 The travel bug 

Podstawa 
Programowa. 
Cel kształcenia 

 
Ocena 

niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

II. Rozumienie 
wypowiedzi.  

3. Uczeń 
rozumie 
krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 

3.1. Uczeń 
rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi. 

3.2. Uczeń 
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście.  

Nie rozumie 
prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 2a 
„Teens’ time – An 
amazing story” 2b 
„The mystery of the 
missing pilot” 2c „A 
fascinating story” 
oraz nawet przy 
pomocy nauczyciela 
nie potrafi: wykonać 
prostych poleceń 
sprawdzających 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstów, wyszukać 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w 
tekstach. 

Uczeń w ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 2a 
„Teens’ time – An 
amazing story” 2b 
„The mystery of the 
missing pilot” oraz 
2c „A fascinating 
story”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sens oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając bardzo 
dużo błędów.  

Uczeń w ma 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 2a 
„Teens’ time – An 
amazing story” 2b 
„The mystery of the 
missing pilot” oraz 
2c „A fascinating 
story”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając liczne 
błędy.  

Uczeń na ogół 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 2a 
„Teens’ time – An 
amazing story” 2b 
„The mystery of the 
missing pilot” oraz 
2c „A fascinating 
story”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając nieliczne 
błędy.  

Uczeń w pełni 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 2a 
„Teens’ time – An 
amazing story” 2b 
„The mystery of the 
missing pilot” oraz 
2c „A fascinating 
story”. Bezbłędnie 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
bezbłędnie 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście. 

Bezbłędnie rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 2a 
„Teens’ time – An 
amazing story” 2b 
„The mystery of the 
missing pilot” 2c „A 
fascinating story” 
oraz w pełni 
poprawnie wykonuje 
polecenia dotyczace 
wyszukania 
ogólnych jak 
i szczegółowych 
informacji z tekstów. 
Uzasadnia swój 
wybór wprawnie 
wskazując w tekście 
cytaty 
potwierdzające 
poprawność jego 
odpowiedzi. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

2.3. Rozumie 
ogólny sens 
tekstu 
słuchanego. 

2.4. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  

Uczeń nie potrafi 
zrozumieć ogólnego 
sensu tekstów oraz  
wykonać zadań 
sprawdzających 
zrozumienie ich 
treści  
– nie wskazuje 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w tekście 
słuchanym nawet 
przy wsparciu 

Uczeń ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału drugiego. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów, 
wykonując zadania 
sprawdzające 
rozumienie oraz 
wyszukując proste 
informacje 

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału drugiego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym, 

Uczeń na ogół 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału drugiego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie tekstu 
oraz wyszukuje 
proste informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym, 
popełniając nieliczne 

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału drugiego. 
Bezbłędnie 
wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału drugiego, 
bezbłędnie 
wykonując zadania 
sprawdzające ich 
zrozumienie: 
poprawnie 
wyszukuje 
informacje ogólne i 
szczegółowe 
zawarte w tekście 



 

 

w tekście 
słuchanym.  

nauczyciela. szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

popełniając liczne 
błędy.  

błędy.  słuchanym, 
uzasadniając swój 
wybór. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

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

Uczeń nie potrafi 
stworzyć 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej 
nawet przy dużym 
wsparciu 
nauczyciela. 
Popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
potrafi uwzględnić w 
swojej wypowiedzi 
informacji 
wymaganych we 
wzorze. 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
nauczyciela przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów 
znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza 
nieliczne informacje 
wymagane we 
wzorze.  

Uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
zamieszcza połowy 
informacji 
wymaganych we 
wzorze. 

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
większość informacji 
podanych we 
wzorze. Popełnia 
nieliczne błędy 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń bezbłędnie  
i samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje.  

Uczeń bezbłędnie  
i samodzielnie 
tworzy obszerną 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane 
informacje.W swojej 
wypowiedzi 
poprawnie stosuje 
środki językowe 
znacząco 
wychodzące poza 
ramy wskazane we 
wzorze. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

5.1. Uczeń 
tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne 
według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty  
i miejsca.  

 

Nawet przy pomocy 
wzoru i wsparciu 
nauczyciela, uczeń 
nie potrafi stworzyć 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej, zamieścić 
w niej wskazanych 
we wzorze 
informacji. Popełnia 
tak liczne błędy 
gramatyczne, 
leksykalne  
i ortograficzne, że 
uniemożliwiają one 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
przy tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. 
Zamieszcza 
nieliczne wymagane 
we wzorze 
informacje. Popełnia 
bardzo dużo błędów 
gramatycznych, 
leksykalnych  
i ortograficznych  
z zakresu rozdziału 
drugiego znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. 
Zamieszcza niektóre 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne z 
zakresu rozdziału 
drugiego 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
większość 
wymaganych we 
wzorze informacji. 
Pisze krótką 
historyjkę, 
wykorzystując 
większość środki 
językowych 
(gramatycznych  
i leksykalnych) z 
zakresu rozdziału 
drugiego; popełnia 
błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Pisze krótką 
historyjkę, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) z 
zakresu rozdziału 
drugiego; popełnia 
nieliczne błędy 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie 
i w pełni poprawnie 
tworzy krótką 
historyjkę, 
wykorzystując 
środki językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) 
wykraczające poza 
ramy rozdziału 
drugiego. 

11. Uczeń Przy Uczeń potrzebuje Uczeń potrzebuje Uczeń tłumaczy Uczeń całkowicie Uczeń całkowicie 



 

 

korzysta ze 
źródeł 
informacji  
w języku 
obcym.  

wieloznaczności 
wyrazów, uczeń nie 
potrafi wybrać w 
słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

bardzo dużego 
wsparcia przy 
wyszukiwaniu  
w słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

wsparcia ze strony 
nauczyciela przy 
wyszukiwaniu  
w słowniku polskich 
znaczenie podanych 
słów. 

podane słowa na 
język polski, 
posługując się 
słownikiem z 
niewielką pomocą 
nauczyciela.  

samodzielnie i 
bardzo sprawnie 
posługuje się 
słownikiem, 
tłumacząc podane 
słowa na język 
polski.  

samodzielnie i 
bardzo sprawnie 
posługuje się 
słownikiem 
dwujęzycznym, 
tłumacząc podane 
słowa na język 
polski, a także 
potrafi odnależć w 
słowniku  języka 
angielskiego podane 
wyrazy i na 
podstawie definicji 
przekazać ich 
znaczenie w języku 
polskim. 

Znajomość 
środków 
językowych.  

Uczeń nie zna 
znaczenia i nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela nie 
potrafi wykorzystać 
podanych środków 
językowych 
(leksykalnych, 
ortograficznych, 
fonetycznych 
i gramatycznych: 
past simple: be, 
regular and irregular 
verbs; adverbs of 
manner). 

Uczeń wykorzystuje 
tylko niektóre 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
simple: be, regular 
and irregular verbs; 
adverbs of manner). 
Popełnia bardzo 
dużo błędów.  

Uczeń wykorzystuje 
tylko częściowo 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
simple: be, regular 
and irregular verbs; 
adverbs of manner). 
Popełnia liczne 
błędy.  

Uczeń na ogół 
poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe – 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
simple: be, regular 
and irregular verbs; 
adverbs of manner). 
Popełnia nieliczne 
błędy. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe – 
leksykalne, 
rtograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
simple: be, regular 
and irregular verbs; 
adverbs of manner).  

Uczeń bezbłędnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
simple: be, regular 
and irregular verbs; 
adverbs of manner), 
wykonując zadania o 
dużym stopniu 
trudności. 

 

Unit 3  About town 

Podstawa 
Programowa. 
Cel kształcenia 

 
Ocena 

niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

II. Rozumienie 
wypowiedzi.  

3. Uczeń 
rozumie 
krótkie, 
proste 

Uczeń nie zrozumie 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 3a 

Uczeń w ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 

Uczeń w ma 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 

Uczeń na ogół 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 3a 

Uczeń w pełni 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 3a 

Uczeń w pełni 
rozumie krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 3a 



 

 

kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 

3.1. Uczeń 
rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi. 

3.2. Uczeń 
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

„Teens’ time – A 
robbery” 3b „Street 
artists” oraz 3c „I’m 
sorry”. Nie rozumie 
poleceń 
sprawdzających 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstów oraz nawet z 
pomocą nauczyciela 
nie potrafi wyszukać 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w tekście. 

pisemnych  
z rozdziału 3a 
„Teens’ time – A 
robbery” 3b „Street 
artists” oraz 3c „I’m 
sorry”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście, 
popełniając bardzo 
dużo błędów.  

pisemnych  
z rozdziału 3a 
„Teens’ time – A 
robbery” 3b „Street 
artists” oraz 3c „I’m 
sorry”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając liczne 
błędy.  

„Teens’ time – A 
robbery” 3b „Street 
artists” oraz 3c „I’m 
sorry”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając nieliczne 
błędy.  

„Teens’ time – A 
robbery” 3b „Street 
artists” oraz 3c „I’m 
sorry”. Bezbłędnie 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
ogólny sens oraz 
bezbłędnie 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście. 

„Teens’ time – A 
robbery” 3b „Street 
artists” 3c „I’m 
sorry” oraz 
bezbłędnie wykonuje 
polecenia dotyczące 
wyszukania zarówno 
ogólnych jak  
i szczegółowych 
informacji z tekstów. 
Uzasadnia swój 
wybór wprawnie 
wskazując  
w tekście cytaty 
potwierdzające 
poprawność jego 
odpowiedzi. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

2.3. Rozumie 
ogólny sens 
tekstu 
słuchanego. 

2.4. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

2.5. Rozumie 
intencje 
rozmówców. 

Uczeń nie potrafi 
zrozumieć ogólnego 
sensu tekstów 
słuchanych oraz  
wykonać zadań 
sprawdzających 
zrozumienie ich 
treści  
– nie odnajduje 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w tekście 
słuchanym nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela  
i nie potrafi określic 
intencji nadawcy. 

Uczeń ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
trzeciego. Popełnia 
bardzo dużo błędów, 
wykonując zadania 
sprawdzające 
rozumienie, 
wyszukując proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście słuchanym 
oraz rozpoznając 
intencje 
rozmówców.  

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
trzeciego. Wykonuje 
zadania 
sprawdzające 
rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście słuchanym 
oraz rozpoznaje 
intencje 
rozmówców, 
popełniając liczne 
błędy.  

Uczeń na ogół 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
trzeciego. Wykonuje 
zadania 
sprawdzające 
rozumienie tekstu, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym oraz 
rozpoznając intencje 
rozmówców, 
popełniając nieliczne 
błędy.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
trzeciego. 
Bezbłędnie 
wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście słuchanym 
oraz rozpoznaje 
intencje 
rozmówców.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
trzeciego, 
bezbłędnie 
wykonując zadania 
sprawdzające ich 
zrozumienie: 
poprawnie 
wyszukuje 
informacje ogólne i 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym oraz 
rozpoznaje  intencje 
rozmówców, 
uzasadniając swój 
wybór. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

4.2. Uczeń 
tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 

Uczeń nie potrafi 
stworzyć 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej 
nawet przy dużym 
wsparciu 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
nauczyciela przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 

Uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia liczne 

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
większość informacji 

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
wszystkie 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie tworzy 
obszerną wypowiedź 
ustną zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 



 

 

ustne według 
wzoru. 
Opowiada  
o 
czynnościach 
życia 
codziennego.  

nauczyciela. 
Popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
potrafi uwzględnić w 
swojej wypowiedzi 
informacji 
wymaganych we 
wzorze. Nie zna 
środków językowych 
służących do 
wyrażania 
przeprosin 

Popełnia bardzo 
dużo błędów 
znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza 
nieliczne informacje 
wymagane we 
wzorze, 
wykorzystuje 
nieliczne poznane 
środki językowe 
związane  
z przeprosinami.  

błędy wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
zamieszcza połowy 
informacji 
wymaganych we 
wzorze, nie 
wykorzystuje połowy 
poznanych środków 
językowych 
związanych z 
przeprosinami. 

podanych we 
wzorze. Popełnia 
błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi. Tworzy 
dialog, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe związane  
z przeprosinami. 

wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia nieliczne 
błędy. Tworzy 
dialog, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe związane  
z przeprosinami.  

wzorze informacje. 
Swobodnie i 
bezbłednie prowadzi 
rozmowę, 
wykorzystując w niej 
środki językowe 
związane  
z przeprosinami. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

5.1. Uczeń 
tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne 
według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty  
i miejsca.  

 

Nawet przy pomocy 
wzoru i wsparciu 
nauczyciela, uczeń 
nie potrafi stworzyć 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej, zamieścić 
w niej wskazanych 
we wzorze 
informacji. Popełnia 
liczne błędy 
gramatyczne, 
leksykalne  
i ortograficzne, które 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
potrafi dopisać 
zakończenia 
opowiadania. 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
przy tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. 
Zamieszcza 
nieliczne wymagane 
we wzorze 
informacje. Popełnia 
bardzo dużo błędów 
gramatycznych, 
leksykalnych  
i ortograficznych  
z zakresu rozdziału 
trzeciego znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
duże trudności  
z dokończeniem 
opowiadania.  

Uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. 
Zamieszcza niektóre 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne z 
zakresu rozdziału 
trzeciego 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Ma 
trudności  
z dokończeniem 
opowiadania. 

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
większość 
wymaganych we 
wzorze informacji. 
Pisze krótkie 
opowiadanie  
o przygodzie 
Harry’ego, 
wykorzystując 
większość środki 
językowych 
(gramatycznych  
i leksykalnych) z 
zakresu rozdziału 
trzeciego; popełnia 
błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi. Potrafi 
dokończyć 
opowiadanie. 

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Pisze krótkie 
opowiadanie  
o przygodzie 
Harry’ego, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) z 
zakresu rozdziału 
trzeciego; popełnia 
nieliczne błędy 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Samodzielnie 
kończy opowiadanie.  

Uczeń samodzielnie 
i w pełni poprawnie 
tworzy obszerną 
wypowiedź pisemną, 
która zawiera 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Pisze opowiadanie  
o przygodzie Harry-
ego, swobodnie i 
poprawnie 
wykorzystując 
środki językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) 
wykraczające poza 
ramy rozdziału 
trzeciego. 
Kreatywnie dopisuje 
zakończenie 
opowiadania. 

Znajomość 
środków 

Uczeń nie zna 
znaczenia i nawet 

Uczeń wykorzystuje 
tylko niektóre 

Uczeń wykorzystuje 
tylko częściowo 

Uczeń na ogół 
poprawnie 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 

Uczeń bezbłędnie 
wykorzystuje 



 

 

językowych.  przy wsparciu 
nauczyciela nie 
potrafi poprawnie 
zastosować  
podanych środków 
językowych: 
leksykalnych, 
ortograficznych, 
fonetycznych 
i gramatycznych 
(past continuous; 
past simple and past 
continuous with 
when; object 
pronouns). 

poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
continuous; past 
simple and past 
continuous with 
when; object 
pronouns). Popełnia 
bardzo dużo błędów.  

poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
continuous; past 
simple and past 
continuous with 
when; object 
pronouns). Popełnia 
liczne błędy.  

wykorzystuje 
poznane środki 
językowe – 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
continuous; past 
simple and past 
continuous with 
when; object 
pronouns). Popełnia 
nieliczne błędy. 

wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
rtograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
continuous; past 
simple and past 
continuous with 
when; object 
pronouns).  

poznane środki 
językowe – 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (past 
continuous; past 
simple and past 
continuous with 
when; object 
pronouns), 
wykonując zadania o 
dużym stopniu 
trudności. 

 

Unit 4 

Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

 
Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

II. Rozumienie 
wypowiedzi.  

3. Uczeń 
rozumie 
krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 

3.1. Uczeń 
rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi. 

3.2. Uczeń 
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Nie rozumie 
prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 4a 
„Teens’ time – 
Packing for  
a trip” 4b 
„Household chores” 
4c „What’s your 
problem?” oraz 
nawet przy pomocy 
nauczyciela nie 
potrafi: wykonać 
prostych poleceń 
sprawdzających 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstów, wyszukać 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w 

Uczeń w ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 4a 
„Teens’ time – 
Packing for  
a trip” 4b 
„Household chores” 
oraz 4c „What’s your 
problem?”. 
Wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście, 

Uczeń w ma 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 4a 
„Teens’ time – 
Packing for a trip” 
4b „Household 
chores” oraz 4c 
„What’s your 
problem?”. 
Wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 

Uczeń na ogół 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 4a 
„Teens’ time – 
Packing for a trip” 
4b „Household 
chores” oraz 4c 
„What’s your 
problem?”. 
Wykonuje polecenia 
sprawdzające 
ogólny sens oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając przy tym 
nieliczne błędy.  

Uczeń w pełni 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 4a 
„Teens’ time – 
Packing for  
a trip” 4b 
„Household chores” 
oraz 4c „What’s your 
problem?”. 
Bezbłędnie 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
bezbłędnie 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście. 

Bezbłędnie rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne 
4a „Teens’ time – 
Packing for a trip” 
4b „Household 
chores” 4c „What’s 
your problem?” oraz 
w pełni poprawnie 
wykonuje polecenia 
dotyczące 
wyszukania zarówno 
ogólnych jak  
i szczegółowych 
informacji z tekstów. 
Uzasadnia swój 
wybór wprawnie 
wskazując w tekście 
cytaty 
potwierdzające 
poprawność jego 



 

 

tekstach. popełniając bardzo 
dużo błędów.  

popełniając liczne 
błędy.  

odpowiedzi. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

2. Uczeń 
rozumie 
wypowiedzi 
ze słuchu.  

2.3. Rozumie 
ogólny sens 
tekstu 
słuchanego. 

2.4. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń nie potrafi 
zrozumieć ogólnego 
sensu tekstów 
słuchanych oraz  
wykonać zadań 
sprawdzających 
zrozumienie ich 
treści  
– nie odnajduje 
prostych informacji 
ogólnych i 
szczegółowych 
zawartych w tekście 
słuchanym nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela. 

Uczeń ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
czwartego. Popełnia 
bardzo dużo błędów, 
wykonując zadania 
sprawdzające 
rozumienie, 
wyszukując proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
czwartego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń na ogół 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
czwartego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie tekstu, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
czwartego. 
Bezbłędnie 
wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
czwartego, 
bezbłędnie 
wykonując zadania 
sprawdzające ich 
zrozumienie: 
poprawnie 
wyszukuje 
informacje ogólne i 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym, 
uzasadniając swój 
wybór. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

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

Pracując w parach, 
nawet przy dużym 
wsparciu 
nauczyciela uczeń 
nie potrafi utworzyć  
dialogów. Popełnia 
błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
potrafi uwzględnić w 
swojej wypowiedzi 
informacji 
wymaganych we 
wzorze oraz 
poznanych środków 
językowych  
z zakresu: dom, 
życie rodzinne. 

Pracując w parach, 
uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
nauczyciela przy 
tworzeniu dialogów. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów 
znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza 
nieliczne informacje 
wymagane we 
wzorze, 
wykorzystuje 
nieliczne poznane 
środki językowe z 
zakresu: dom, życie 
rodzinne.  

Pracując w parach, 
uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu dialogów. 
Popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
zamieszcza połowy 
informacji 
wymaganych we 
wzorze, nie 
wykorzystuje połowy 
poznanych środków 
językowych z 
zakresu: dom, życie 
rodzinne. 

Pracując w parach, 
uczeń tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
większość informacji 
podanych we 
wzorze. Popełnia 
błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi. Tworzy 
dialogi, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe z zakresu: 
dom, życie rodzinne. 

Pracując w parach, 
uczeń tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia nieliczne 
błędy. Tworzy 
dialogi, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe z zakresu: 
dom, życie rodzinne.  

Uczeń bezbłędnie  
i swobodnie 
prowadzi rozmowę 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane 
informacje. W swojej 
wypowiedzi 
poprawnie stosuje 
środki językowe z 
zakresu: dom, życie 
rodzinne znacząco 
wychodzące poza 
ramy wskazane we 
wzorze. 



 

 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

5.1. Uczeń 
tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne 
według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty  
i miejsca.  

 

Nawet przy pomocy 
wzoru i wsparciu 
nauczyciela, uczeń 
nie potrafi stworzyć 
kilkuzdaniowego  
e-maila, zamieścić w 
nim wskazanych we 
wzorze informacji. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne  
i ortograficzne, które 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
przy tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej typu e-
mail. Zamieszcza 
nieliczne wymagane 
we wzorze 
informacje. Popełnia 
bardzo dużo błędów 
gramatycznych, 
leksykalnych  
i ortograficznych  
z zakresu rozdziału 
czwartego znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej typu e-
mail. Zamieszcza 
niektóre wymagane 
we wzorze 
informacje. Popełnia 
liczne błędy 
gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne z 
zakresu rozdziału 
czwartego 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
większość 
wymaganych we 
wzorze informacji. 
Pisze e-mail, 
wykorzystując 
większość środków 
językowych 
(gramatycznych  
i leksykalnych) z 
zakresu rozdziału 
czwartego; popełnia 
błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Pisze e-mail, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) z 
zakresu rozdziału 
czwartego; popełnia 
nieliczne błędy 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie  
i w pełni poprawnie 
tworzy obszerną 
wypowiedź pisemną 
typu e-mail, która 
zawiera wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Swobodnie 
i poprawnie 
wykorzystuje środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) 
wykraczające poza 
ramy rozdziału 
czwartego. 

11. Uczeń 
korzysta ze 
źródeł 
informacji  
w języku 
obcym.  

Przy 
wieloznaczności 
wyrazów, uczeń nie 
potrafi wybrać 
 w słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

Uczeń potrzebuje 
bardzo dużego 
wsparcia przy 
wyszukiwaniu  
w słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

Uczeń potrzebuje 
wsparcia ze strony 
nauczyciela przy 
wyszukiwaniu  
w słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

Uczeń tłumaczy 
podane słowa na 
język polski, 
posługując się 
słownikiem z 
niewielką pomocą 
nauczyciela.  

Uczeń całkowicie 
samodzielnie i 
bardzo sprawnie 
posługuje się 
słownikiem, 
tłumacząc podane 
słowa na język 
polski.  

Uczeń całkowicie 
samodzielnie i 
bardzo sprawnie 
posługuje się 
słownikiem 
dwujęzycznym, 
tłumacząc podane 
słowa na język 
polski, a także 
potrafi odnależć  
w słowniku  języka 
angielskiego podane 
wyrazy i na 
podstawie definicji 
przekazać ich 
znaczenie w języku 
polskim. 

Znajomość 
środków 
językowych.  

Uczeń nie zna 
znaczenia i nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela nie 
potrafi poprawnie 

Uczeń wykorzystuje 
tylko niektóre 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 

Uczeń wykorzystuje 
tylko częściowo 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 

Uczeń na ogół 
poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe – 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe 

Uczeń bezbłędnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 



 

 

zastosować  
podanych środków 
językowych 
– leksykalnych, 
ortograficznych, 
fonetycznych 
 i gramatycznych 
(possessive 
pronouns and 
possessive 
adjectives; modal 
verbs: can, must, 
have to, should). 

ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(possessive 
pronouns and 
possessive 
adjectives; modal 
verbs: can, must, 
have to, should). 
Popełnia bardzo 
dużo błędów.  

ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(possessive 
pronouns and 
possessive 
adjectives; modal 
verbs: can, must, 
have to, should). 
Popełnia liczne 
błędy.  

leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(possessive 
pronouns and 
possessive 
adjectives; modal 
verbs: can, must, 
have to, should). 
Popełnia nieliczne 
błędy. 

 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(possessive 
pronouns and 
possessive 
adjectives; modal 
verbs: can, must, 
have to, should).  

ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(possessive 
pronouns and 
possessive 
adjectives; modal 
verbs: can, must, 
have to, should). 
Wykonuje zadania o 
dużym stopniu 
trudności. 

 

Unit 5 It’s festival time 

Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

 
Ocena 

niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

II. Rozumienie 
wypowiedzi.  

3. Uczeń 
rozumie 
krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 

3.1. Uczeń 
rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi. 

3.2. Uczeń 
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

Nie rozumie 
prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 5a 
„Teens’ time – 
Happy New Year!” 
5b „Mardi Gras in 
New Orleans” 5c 
„Good wishes” oraz 
nawet przy pomocy 
nauczyciela nie 
potrafi: wykonać 
prostych poleceń 
sprawdzających 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstów, wyszukać 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w 
tekstach. 

Uczeń w ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 5a 
„Teens’ time – 
Happy New Year!” 
5b „Mardi Gras in 
New Orleans” oraz 
5c „Good wishes”. 
Wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście, 
popełniając bardzo 
dużo błędów.  

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 5a 
„Teens’ time – 
Happy New Year!” 
5b „Mardi Gras in 
New Orleans” oraz 
5c „Good wishes”. 
Wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając liczne 
błędy.  

Uczeń na ogół 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 5a 
„Teens’ time – 
Happy New Year!” 
5b „Mardi Gras in 
New Orleans” oraz 
5c „Good wishes”. 
Wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając przy tym 
nieliczne błędy.  

Uczeń w pełni 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 5a 
„Teens’ time – 
Happy New Year!” 
5b „Mardi Gras in 
New Orleans” oraz 
5c „Good wishes”. 
Bezbłędnie 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
bezbłędnie 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście. 

Bezbłędnie rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 5a 
„Teens’ time – 
Happy New Year!” 
5b „Mardi Gras in 
New Orleans” 5c 
„Good wishes” oraz 
w pełni poprawnie 
wykonuje polecenia 
dotyczące 
wyszukania zarówno 
ogólnych jak  
i szczegółowych 
informacji z tekstów. 
Uzasadnia swój 
wybór wprawnie 
wskazując w tekście 
cytaty 
potwierdzające 
poprawność jego 
odpowiedzi. 



 

 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

2.3. Rozumie 
ogólny sens 
tekstu 
słuchanego. 

2.4. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń nie potrafi 
zrozumieć ogólnego 
sensu tekstów 
słuchanych z 
rozdziału piątego 
oraz  wykonać zadań 
sprawdzających 
zrozumienie ich 
treści  
– nie odnajduje 
prostych informacji 
ogólnych  
i szczegółowych 
zawartych w tekście 
słuchanym nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela. 

Uczeń ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału piątego. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów, 
wykonując zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukując proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału piątego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń na ogół 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału piątego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału piątego. 
Bezbłędnie 
wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału piatego, 
bezbłędnie 
wykonując zadania 
sprawdzające ich 
zrozumienie: 
poprawnie 
wyszukuje 
informacje ogólne i 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym, 
uzasadniając swój 
wybór. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

4.2. 4.1. 
Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty, 
miejsca. 
Opowiada  
o 
czynnościach 
życia 
codziennego.  

Pracując w parach, 
nawet przy dyżym 
wsparciu 
nauczyciela uczeń 
nie potrafi utworzyć  
dialogu oraz krótkiej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
potrafi uwzględnić w 
swojej wypowiedzi 
informacji 
wymaganych we 
wzorze oraz 
poznanych środków 
językowych  
z zakresu: kultura  
– święta i obrzędy. 

Pracując w parach, 
uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
nauczyciela przy 
tworzeniu dialogu 
oraz kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów 
znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza 
nieliczne informacje 
wymagane we 
wzorze, 
wykorzystuje 
nieliczne poznane 
środki językowe z 
zakresu: kultura – 
święta  
i obrzędy. 

Pracując w parach, 
uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu dialogu 
oraz kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza połowę 
informacji 
wymaganych we 
wzorze, 
wykorzystuje 
częściowo poznane 
środki językowe  
z zakresu: kultura  
– święta i obrzędy. 

Pracując w parach, 
uczeń tworzy dialog 
oraz samodzielną 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
większość informacji 
podanych we 
wzorze. 
Wykorzystuje 
poznane środki 
językowe z zakresu: 
kultura – święta  
i obrzędy. 

Pracując w parach, 
uczeń tworzy dialog 
oraz samodzielną 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia nieliczne 
błędy. Wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
z zakresu: kultura  
– święta i obrzędy.  

Uczeń bezbłędnie 
 i swobodnie 
prowadzi rozmowę 
oraz tworzy 
obszerna wypowiedź 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane 
informacje. W swojej 
wypowiedzi 
poprawnie stosuje 
środki językowe  
z zakresu: kultura  
– święta i obrzędy 
znacząco 
wychodzące poza 
ramy wskazane we 
wzorze. 

III. Tworzenie Nawet przy pomocy 
wzoru i wsparciu 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 

Uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 

Uczeń samodzielnie 
tworzy 

Uczeń samodzielnie 
tworzy 

Uczeń samodzielnie 
i w pełni poprawnie 



 

 

wypowiedzi.  

5.1. Uczeń 
tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne 
według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty  
i miejsca.  

 

nauczyciela, uczeń 
nie potrafi stworzyć 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi typu e-
mail – zaproszenie. 
Nie zamieszcza w 
nich wskazanych we 
wzorze informacji. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne  
i ortograficzne, które 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

przy tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej typu e-mail 
 – zaproszenie. 
Zamieszcza 
nieliczne wymagane 
we wzorze 
informacje. Popełnia 
bardzo dużo błędów 
gramatycznych, 
leksykalnych  
i ortograficznych  
z zakresu rozdziału 
piątego, znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej typu e-mail  
– zaproszenie. 
Zamieszcza niektóre 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne z 
zakresu rozdziału 
piątego wpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi.  

kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
większość 
wymaganych we 
wzorze informacji. 
Pisze e-mail – 
zaproszenie, 
wykorzystując 
większość środków 
językowych 
(gramatycznych  
i leksykalnych) z 
zakresu rozdziału 
piątego; popełnia 
błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi.  

kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Pisze e-mail – 
zaproszenie, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) z 
zakresu rozdziału 
piątego; popełnia 
nieliczne błędy 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

tworzy obszerną 
wypowiedź pisemną 
typu e-mail  
– zaproszenie, który 
zawiera wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Swobodnie  
i poprawnie 
wykorzystuje środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) 
wykraczające poza 
ramy rozdziału 
piatego. 

Znajomość 
środków 
językowych. 

Uczeń nie zna 
znaczenia i nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela nie 
potrafi poprawnie 
zastosować  
podanych środków 
językowych: 
leksykalnych, 
ortograficznych, 
fonetycznych  
i gramatycznych 
(present perfect; 
present perfect with 
ever, never). 

Uczeń wykorzystuje 
tylko niektóre 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present perfect; 
present perfect with 
ever, never). 
Popełnia bardzo 
dużo błędów.  

Uczeń wykorzystuje 
tylko częściowo 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present perfect; 
present perfect with 
ever, never). 
Popełnia liczne 
błędy.  

Uczeń w większości 
poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe – 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present perfect; 
present perfect with 
ever, never). 
Popełnia nieliczne 
błędy. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present perfect; 
present perfect with 
ever, never).  

Uczeń bezbłędnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne 
i gramatyczne 
(present perfect; 
present perfect with 
ever, never) 
Wykonuje zadania  
o dużym stopniu 
trudności z użyciem 
tych środków 
językowych. 

 

Unit 6 Life in future 

Podstawa 
Programowa. 
Cel kształcenia 

 
Ocena 

niedostateczna 

Ocena 
dopuszczająca 

Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

II. Rozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń nie zrozumie 
krótkich, prostych 

Uczeń ma duże 
trudności ze 

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 

Uczeń na ogół 
rozumie krótkie, 

Uczeń w pełni 
rozumie krótkie, 

Bezbłędnie rozumie 
krótkie, proste, 



 

 

3. Uczeń 
rozumie 
krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 

3.1. Uczeń 
rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi. 

3.2. Uczeń 
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 6a 
„Teens’ time – The 
sky at night” 6b 
„Science fiction”   
6c „In the future” 
oraz nawet przy 
pomocy nauczyciela 
nie potrafi: wykonać 
prostych poleceń 
sprawdzających 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstów, wyszukać 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w 
tekstach. 

zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 6a 
„Teens’ time – The 
sky at night” 6b 
„Science fiction” 
oraz 6c „In the 
future”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście, 
popełniając bardzo 
dużo błędów.  

krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 6a 
„Teens’ time – The 
sky at night” 6b 
„Science fiction” 
oraz 6c „In the 
future”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając liczne 
błędy.  

proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 6a 
„Teens’ time – The 
sky at night” 6b 
„Science fiction” 
oraz 6c „In the 
future”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając nieliczne 
błędy.  

proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 6a 
„Teens’ time – The 
sky at night” 6b 
„Science fiction” 
oraz 6c „In the 
future”. Bezbłędnie 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
bezbłędnie 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście. 

kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 6a 
„Teens’ time – The 
sky at night” 6b 
„Science fiction”   
6c „In the future” 
oraz  
w pełni poprawnie 
wykonuje polecenia 
dotyczące 
wyszukania zarówno 
ogólnych jak 
 i szczegółowych 
informacji z tekstów. 
Uzasadnia swój 
wybór wprawnie 
wskazując  
w tekście cytaty 
potwierdzające 
poprawność jego 
odpowiedzi. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

2.3. Rozumie 
ogólny sens 
tekstu 
słuchanego. 

2.4. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń nie potrafi 
zrozumieć ogólnego 
sensu tekstów 
słuchanych z 
rozdziału szóstego 
oraz  wykonać zadań 
sprawdzających 
zrozumienie ich 
treści  
– nie odnajduje 
prostych informacji 
ogólnych  
i szczegółowych 
zawartych w tekście 
słuchanym nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela. 

Uczeń ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału szóstego. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów, 
wykonując zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie 
sensu oraz 
wyszukując proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału szóstego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń na ogół 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału szóstego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału szóstego. 
Bezbłędnie 
wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału szóstego, 
bezbłędnie 
wykonując zadania 
sprawdzające ich 
zrozumienie: 
poprawnie 
wyszukuje 
informacje ogólne i 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym, 
uzasadniając swój 
wybór. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

4.3. Uczeń 

Pracując w grupie, 
nawet przy dyżym 
wsparciu 

Pracując w grupie, 
uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 

Pracując w grupie, 
uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 

Pracując w grupie, 
uczeń na ogół 
samodzielnie zadaje 

Uczeń, pracując  
w grupie, 
samodzielnie zadaje 

Uczeń bezbłędnie  
i swobodnie 
prowadzi rozmowę – 



 

 

tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru. 
Przedstawia 
swoje 
upodobania.  

nauczyciela uczeń 
nie potrafi zadać  
i odpowiedzieć na 
pytanie. Popełnia 
błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
potrafi uwzględnić w 
swojej wypowiedzi 
informacji 
wymaganych we 
wzorze oraz 
poznanych środków 
językowych  
z zakresu: świat 
przyrody – kosmos  
i wynalazki, podróże  
w czasie. 

przy poprawnym 
zadawaniu pytania i 
udzielaniu 
odpowiedzi. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów 
znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Wykorzystuje 
nieliczne poznane 
środki językowe z 
zakresu: świat 
przyrody – kosmos i 
wynalazki, podróże  
w czasie. 

poprawnym 
zadawaniu pytania  
i udzielaniu 
odpowiedzi. 
Popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Tylko 
częściowo 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe z zakresu: 
świat przyrody – 
kosmos i wynalazki, 
podróże  
w czasie. 

pytania i udziela 
odpowiedzi, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe  
z zakresu: świat 
przyrody – kosmos  
i wynalazki, podróże 
w czasie. Popełnia 
błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi.  

pytania i udziela 
odpowiedzi, 
wykorzystując 
poznane środki 
językowe  
z zakresu: świat 
przyrody – kosmos  
i wynalazki, podróże  
w czasie. Popełnia 
nieliczne błędy.  

zadaje  
i odpowiada na 
pytania. W swojej 
wypowiedzi 
poprawnie stosuje 
środki językowe  
z zakresu:  świat 
przyrody – kosmos  
i wynalazki, podróże  
w czasie, znacząco 
wychodzące poza 
ramy wskazane we 
wzorze. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

5.1. Uczeń 
tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne 
według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty  
i miejsca.  

Nawet przy pomocy 
wzoru i wsparciu 
nauczyciela, uczeń 
nie potrafi stworzyć 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi. Nie 
zamieszcza w niej 
wskazanych we 
wzorze informacji. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne, które 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
przy tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. 
Zamieszcza 
nieliczne wymagane 
we wzorze 
informacje. Popełnia 
bardzo dużo błędów 
gramatycznych, 
leksykalnych  
i ortograficznych, 
wykorzystując 
środki językowe z 
zakresu rozdziału 
szóstego, znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. 
Zamieszcza niektóre 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne, 
wykorzystując 
środki językowe z 
zakresu rozdziału 
szóstego, 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
większość 
wymaganych we 
wzorze informacji. 
Wykorzystuje 
większość środków 
językowych 
(gramatycznych  
i leksykalnych) z 
zakresu rozdziału 
szóstego; popełnia 
błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Wykorzystuje 
poznane środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) z 
zakresu rozdziału 
szóstego; popełnia 
nieliczne błędy 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie 
i w pełni poprawnie 
tworzy obszerną 
wypowiedź pisemną, 
która zawiera 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Swobodnie i 
poprawnie 
wykorzystuje środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) 
wykraczające poza 
ramy rozdziału 
szóstego. 

11. Uczeń 
korzysta ze 

Przy 
wieloznaczności 

Uczeń potrzebuje 
bardzo dużego 

Uczeń potrzebuje 
wsparcia ze strony 

Uczeń tłumaczy 
podane słowa na 

Uczeń całkowicie 
samodzielnie i 

Uczeń całkowicie 
samodzielnie i 



 

 

źródeł 
informacji  
w języku 
obcym.  

wyrazów, uczeń nie 
potrafi wybrać w 
słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

wsparcia przy 
wyszukiwaniu  
w słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

nauczyciela przy 
wyszukiwaniu  
w słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

język polski, 
posługując się 
słownikiem z 
niewielką pomocą 
nauczyciela.  

bardzo sprawnie 
posługuje się 
słownikiem, 
tłumacząc podane 
słowa na język 
polski.  

bardzo sprawnie 
posługuje się 
słownikiem 
dwujęzycznym, 
tłumacząc podane 
słowa na język 
polski, a także 
potrafi odnależć  
w słowniku  języka 
angielskiego podane 
wyrazy i na 
podstawie definicji 
przekazać ich 
znaczenie w języku 
polskim. 

Znajomość 
środków 
językowych. 

Uczeń nie zna 
znaczenia i nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela nie 
potrafi poprawnie 
zastosować  
podanych środków 
językowych: 
leksykalnych, 
ortograficznych, 
fonetycznych 
i gramatycznych 
(future simple; time 
expressions for the 
future; future 
simple). 

Uczeń wykorzystuje 
tylko niektóre 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(future simple; time 
expressions for the 
future; future 
simple). Popełnia 
bardzo dużo błędów.  

Uczeń wykorzystuje 
tylko częściowo 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(future simple; time 
expressions for the 
future; future 
simple). Popełnia 
liczne błędy.  

Uczeń na ogół 
poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe – 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(future simple; time 
expressions for the 
future; future 
simple). Popełnia 
nieliczne błędy. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(future simple; time 
expressions for the 
future; future 
simple).  

Uczeń bezbłędnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(future simple; time 
expressions for the 
future; future 
simple). Wykonuje 
zadania o dużym 
stopniu trudności  
z użyciem tych 
środków 
językowych. 

 

Unit 7 It’s a material world 

Podstawa 
Programowa. 
Cel kształcenia 

 
Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

II. Rozumienie 
wypowiedzi.  

3. Uczeń 
rozumie 
krótkie, 

Uczeń nie zrozumie 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  

Uczeń ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 

Uczeń w ma 
trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 

Uczeń na ogół 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  

Uczeń w pełni 
rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  

Bezbłędnie rozumie 
krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 7a 



 

 

proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 

3.1. Uczeń 
rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi. 

3.2. Uczeń 
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

z rozdziału 7a 
„Teens’ time – Every 
day gadgets” 7b 
„Reuse, renew, 
recycle”  7c 
„Shopping habits” 
oraz nawet przy 
pomocy nauczyciela 
nie potrafi: wykonać 
prostych poleceń 
sprawdzających 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstów, wyszukać 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w 
tekstach. 

wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 7a 
„Teens’ time – Every 
day gadgets” 7b 
„Reuse, renew, 
recycle” oraz 7c 
„Shopping habits”. 
Wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście, 
popełniając bardzo 
dużo błędów.  

wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 7a 
„Teens’ time – Every 
day gadgets” 7b 
„Reuse, renew, 
recycle” oraz 7c 
„Shopping habits”. 
Wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście, 
popełniając liczne 
błędy.  

z rozdziału 7a 
„Teens’ time – Every 
day gadgets” 7b 
„Reuse, renew, 
recycle” oraz 7c 
„Shopping habits”. 
Wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście, 
popełniając przy tym 
nieliczne błędy.  

z rozdziału 7a 
„Teens’ time – Every 
day gadgets” 7b 
„Reuse, renew, 
recycle” oraz 7c 
„Shopping habits”. 
Bezbłędnie 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
bezbłędnie 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście. 

„Teens’ time – Every 
day gadgets” 7b 
„Reuse, renew, 
recycle” 7c 
„Shopping habits” 
oraz w pełni 
poprawnie wykonuje 
polecenia dotyczące 
wyszukania zarówno 
ogólnych jak  
i szczegółowych 
informacji z tekstów. 
Uzasadnia swój 
wybór wprawnie 
wskazując  
w tekście cytaty 
potwierdzające 
poprawność jego 
odpowiedzi. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

2. Uczeń 
rozumie 
wypowiedzi 
ze słuchu.  

2.3. Rozumie 
ogólny sens 
tekstu 
słuchanego. 

2.4. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń nie potrafi 
zrozumieć ogólnego 
sensu tekstów 
słuchanych z 
rozdziału siódmego 
oraz  wykonać zadań 
sprawdzających 
zrozumienie ich 
treści 
 – nie odnajduje 
prostych informacji 
ogólnych  
i szczegółowych 
zawartych w tekście 
słuchanym nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela. 

Uczeń ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
siódmego. Popełnia 
bardzo dużo błędów, 
wykonując zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie 
oraz wyszukując 
proste informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
siódmego. Wykonuje 
zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń na ogół 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
siódmego. Wykonuje 
zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
siódmego. 
Bezbłędnie 
wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału 
siódmego, 
bezbłędnie 
wykonując zadania 
sprawdzające ich 
zrozumienie: 
poprawnie 
wyszukuje 
informacje ogólne i 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym, 
uzasadniając swój 
wybór. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

4.2. 4.1. 

Pracując w parach, 
nawet przy dyżym 
wsparciu 

Pracując w parach, 
uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 

Pracując w parach, 
uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 

Pracując w parach, 
uczeń tworzy dialog 
oraz samodzielną 

Pracując w parach, 
uczeń tworzy dialog 
oraz samodzielną 

Uczeń bezbłędnie  
i swobodnie 
prowadzi rozmowę 



 

 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty, 
miejsca. 
Opowiada  
o 
czynnościach 
życia 
codziennego.  

nauczyciela uczeń 
nie potrafi utworzyć  
dialogu oraz krótkiej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
potrafi uwzględnić w 
swojej wypowiedzi 
informacji 
wymaganych we 
wzorze oraz 
poznanych środków 
językowych 
 z zakresu: kultura 
 – zakupy i usługi 

nauczyciela przy 
tworzeniu dialogu 
oraz kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów 
znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza 
nieliczne informacje 
wymagane we 
wzorze, 
wykorzystuje 
nieliczne poznane 
środki językowe z 
rozdziału siódmego 
z zakresu: zakupy i 
usługi. 

tworzeniu dialogu 
oraz kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza połowę 
informacji 
wymaganych we 
wzorze, 
wykorzystuje 
częściowo poznane 
środki językowe  
z rozdziału 
siódmego  
z zakresu: zakupy  
i usługi. 

kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
większość informacji 
podanych we 
wzorze. 
Wykorzystuje 
poznane środki 
językowe z rozdziału 
siódmego z zakresu: 
zakupy i usługi. 

kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia nieliczne 
błędy. Wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
z rozdziału 
siódmego  
z zakresu: zakupy  
i usługi.  

oraz tworzy 
obszerną wypowiedź 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane 
informacje. W swojej 
wypowiedzi 
poprawnie stosuje 
środki językowe  
z zakresu: zakupy i 
usługi znacząco 
wychodzące poza 
ramy wskazane we 
wzorze. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

5.1. Uczeń 
tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne 
według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty  
i miejsca.  

Nawet przy pomocy 
wzoru i wsparciu 
nauczyciela, uczeń 
nie potrafi stworzyć 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi i 
napisać ogłoszenia. 
Nie zamieszcza w 
niej wskazanych we 
wzorze informacji. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne, które 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
przy tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. Pisze 
ogłoszenie. 
Zamieszcza 
nieliczne wymagane 
we wzorze 
informacje. Popełnia 
bardzo dużo błędów 
gramatycznych, 
leksykalnych  
i ortograficznych, 
wykorzystując 
środki językowe z 
zakresu rozdziału 
siódmego, które to 
błędy znacząco 
wpływają na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. Pisze 
ogłoszenie. 
Zamieszcza niektóre 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne, 
wykorzystując 
środki językowe z 
zakresu rozdziału 
siódmego, 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
większość 
wymaganych we 
wzorze informacji. 
Pisze ogłoszenie. 
Wykorzystuje 
większość środków 
językowych 
(gramatycznych  
i leksykalnych) z 
zakresu rozdziału 
siódmego, popełnia 
błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Pisze ogłoszenie. 
Wykorzystuje 
poznane środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) z 
zakresu rozdziału 
siódmego, popełnia 
nieliczne błędy 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Uczeń samodzielnie 
i w pełni poprawnie 
tworzy obszerną 
wypowiedź pisemną 
oraz pisze 
ogłoszenie, które 
zawiera wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Swobodnie 
i poprawnie 
wykorzystuje środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) 
wykraczające poza 
ramy rozdziału 
siódmego. 



 

 

11. Uczeń 
korzysta ze 
źródeł 
informacji  
w języku 
obcym.  

Przy 
wieloznaczności 
wyrazów, uczeń nie 
potrafi wybrać w 
słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

Uczeń potrzebuje 
bardzo dużego 
wsparcia przy 
wyszukiwaniu  
w słowniku polskich 
znaczenie podanych 
słów. 

Uczeń potrzebuje 
wsparcia ze strony 
nauczyciela przy 
wyszukiwaniu  
w słowniku polskich 
znaczeń podanych 
słów. 

Uczeń tłumaczy 
podane słowa na 
język polski, 
posługując się 
słownikiem z 
niewielką pomocą 
nauczyciela.  

Uczeń całkowicie 
samodzielnie i 
bardzo sprawnie 
posługuje się 
słownikiem, 
tłumacząc podane 
słowa na język 
polski.  

Uczeń całkowicie 
samodzielnie i 
bardzo sprawnie 
posługuje się 
słownikiem 
dwujęzycznym, 
tłumacząc podane 
słowa na język 
polski, a także 
potrafi odnależć  
w słowniku  języka 
angielskiego podane 
wyrazy i na 
podstawie definicji 
przekazać ich 
znaczenie w języku 
polskim. 

Znajomość 
środków 
językowych. 

Uczeń nie zna 
znaczenia i nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela nie 
potrafi poprawnie 
zastosować  
podanych środków 
językowych: 
leksykalnych, 
ortograficznych, 
fonetycznych 
i gramatycznych 
(present perfect and 
past simple; present 
perfect and present 
simple; present 
perfect with for, 
since) 

Uczeń wykorzystuje 
tylko niektóre 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present perfect and 
past simple; present 
perfect and present 
simple; present 
perfect with for, 
since). Popełnia 
bardzo dużo błędów.  

Uczeń wykorzystuje 
tylko częściowo 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present perfect and 
past simple; present 
perfect and present 
simple; present 
perfect with for, 
since). Popełnia 
liczne błędy.  

Uczeń na ogół 
poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe – 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present perfect and 
past simple; present 
perfect and present 
simple; present 
perfect with for, 
since). Popełnia 
nieliczne błędy. 

Uczeń samodzielnie 
 i poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present perfect and 
past simple; present 
perfect and present 
simple; present 
perfect with for, 
since).  

Uczeń bezbłędnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne 
(present perfect and 
past simple; present 
perfect and present 
simple; present 
perfect with for, 
since) Wykonuje 
zadania  
o dużym stopniu 
trudności z użyciem 
tych środków 
językowych. 

 

Unit 8  The natural world 

Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

 
Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

II. Rozumienie Uczeń nie zrozumie Uczeń ma duże Uczeń w ma Uczeń na ogół Uczeń w pełni Bezbłędnie rozumie 



 

 

wypowiedzi.  

3. Uczeń 
rozumie 
krótkie, 
proste 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. 

3.1. Uczeń 
rozumie 
ogólny sens 
wypowiedzi. 

3.2. Uczeń 
wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe  
w tekście. 

krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 8a 
„Teens’ time – 
Susie’s blog” 8b 
„That’s rubbish” 8c 
„Come rain or 
shine” oraz nawet 
przy pomocy 
nauczyciela nie 
potrafi: wykonać 
prostych poleceń 
sprawdzających 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstów, wyszukać 
prostych informacji 
szczegółowych 
zawartych w 
tekstach. 

trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 8a 
„Teens’ time – 
Susie’s blog” 8b 
„That’s rubbish” 
oraz 8c „Come rain 
or shine”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście, 
popełniając bardzo 
liczne błędy.  

trudności ze 
zrozumieniem 
krótkich, prostych 
kilkuzdaniowych 
wypowiedzi 
pisemnych  
z rozdziału 8a 
„Teens’ time – 
Susie’s blog” 8b 
„That’s rubbish” 
oraz 8c „Come rain 
or shine”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście, 
popełniając liczne 
błędy.  

rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 8a 
„Teens’ time – 
Susie’s blog” 8b 
„That’s rubbish” 
oraz 8c „Come rain 
or shine”. Wykonuje 
polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście, 
popełniając nieliczne 
błędy.  

rozumie krótkie, 
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne  
z rozdziału 8a 
„Teens’ time – 
Susie’s blog” 8b 
„That’s rubbish” 
oraz 8c „Come rain 
or shine”. 
Bezbłędnie 
wykonuje polecenia 
sprawdzające 
zrozumienie 
ogólnego sensu 
tekstu oraz 
bezbłędnie 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście. 

krótkie, proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi pisemne 
z rozdziału 8a 
„Teens’ time – 
Susie’s blog” 8b 
„That’s rubbish” 8c 
„Come rain or 
shine”oraz w pełni 
poprawnie wykonuje 
polecenia dotyczące 
wyszukania zarówno 
ogólnych jak  
i szczegółowych 
informacji z tekstów. 
Uzasadnia swój 
wybór wprawnie 
wskazując  
w tekście cytaty 
potwierdzające 
poprawność jego 
odpowiedzi. 

II. Rozumienie 
wypowiedzi. 

2. Uczeń 
rozumie 
wypowiedzi 
ze słuchu.  

2.3. Rozumie 
ogólny sens 
tekstu 
słuchanego. 

2.4. 
Wyszukuje 
proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń nie potrafi 
zrozumieć ogólnego 
sensu tekstów 
słuchanych z 
rozdziału ósmego 
oraz  wykonać zadań 
sprawdzających 
zrozumienie ich 
treści 
– nie odnajduje 
prostych informacji 
ogólnych  
i szczegółowych 
zawartych w tekście 
słuchanym nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela. 

Uczeń ma duże 
trudności ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału ósmego. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów, 
wykonując zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie 
tekstu oraz 
wyszukując proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym.  

Uczeń ma trudności 
ze zrozumieniem 
ogólnego sensu 
tekstów słuchanych 
z rozdziału ósmego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie 
tekstu, wyszukuje 
proste informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń na ogół 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału ósmego. 
Wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie 
tekstu, wyszukuje 
proste informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału ósmego. 
Bezbłędnie 
wykonuje zadania 
sprawdzające 
ogólne rozumienie, 
wyszukuje proste 
informacje 
szczegółowe 
zawarte  
w tekście 
słuchanym.  

Uczeń w pełni 
rozumie ogólny sens 
tekstów słuchanych 
z rozdziału ósmego, 
bezbłędnie 
wykonując zadania 
sprawdzające ich 
zrozumienie: 
poprawnie 
wyszukuje 
informacje ogólne i 
szczegółowe 
zawarte w tekście 
słuchanym, 
uzasadniając swój 
wybór. 



 

 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

4.2. 4.1. 
Uczeń tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
ustne według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty, 
miejsca. 
Opowiada  
o 
czynnościach 
życia 
codziennego.  

Pracując w parach, 
nawet przy dyżym 
wsparciu 
nauczyciela uczeń 
nie potrafi utworzyć 
dialogu oraz krótkiej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
potrafi uwzględnić w 
swojej wypowiedzi 
informacji 
wymaganych we 
wzorze oraz 
poznanych środków 
językowych  
z zakresu: świat 
przyrody i 
środowisko. 

Pracując w parach, 
uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
nauczyciela przy 
tworzeniu dialogu 
oraz kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia bardzo 
dużo błędów 
znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza 
nieliczne informacje 
wymagane we 
wzorze, 
wykorzystuje 
nieliczne poznane 
środki językowe z 
rozdziału ósmego z 
zakresu: świat 
przyrody i 
środowisko. 

Pracując w parach, 
uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu dialogu 
oraz kilkuzdaniowej 
wypowiedzi ustnej. 
Popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Zamieszcza połowę 
informacji 
wymaganych we 
wzorze, 
wykorzystuje 
częściowo poznane 
środki językowe  
z rozdziału ósmego  
z zakresu: świat 
przyrody i 
środowisko. 

Pracując w parach, 
uczeń tworzy dialog 
oraz samodzielną 
kilkuzdaniową 
wypowiedź ustną 
zawierającą 
większość informacji 
podanych we 
wzorze. 
Wykorzystuje 
poznane środki 
językowe z rozdziału 
ósmego z zakresu: 
świat przyrody i 
środowisko. 

Pracując w parach, 
uczeń tworzy dialog 
zawierający 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia nieliczne 
błędy. Wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
z rozdziału ósmego  
z zakresu: świat 
przyrody  
i środowisko.  

Uczeń bezbłędnie  
i swobodnie 
prowadzi rozmowę 
oraz tworzy 
obszerną wypowiedź 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane 
informacje. W  
swojej wypowiedzi 
poprawnie stosuje 
środki językowe z 
zakresu: świat 
przyrody 
 i środowisko 
znacząco 
wychodzące poza 
ramy wskazane we 
wzorze. 

III. Tworzenie 
wypowiedzi.  

5.1. Uczeń 
tworzy 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne 
według 
wzoru. 
Opisuje ludzi, 
przedmioty  
i miejsca.  

Nawet przy pomocy 
wzoru i wsparciu 
nauczyciela, uczeń 
nie potrafi stworzyć 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej  
 –wpisu na blogu 
zawierajacego 
instrukcję dotyczącą 
właściwej 
pielęgnacji ogrodu. 
Nie zamieszcza w 
niej wskazanych we 
wzorze informacji. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne, które 

Uczeń potrzebuje 
dużego wsparcia 
przy tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. Tworzy 
wpis na blogu 
zawierający 
instrukcję dotyczącą 
właściwej 
pielęgnacji ogrodu. 
Zamieszcza 
nieliczne wymagane 
we wzorze 
informacje. 
Wykorzystując 
środki językowe z 
zakresu rozdziału 
ósmego, popełnia 

Uczeń potrzebuje 
wsparcia przy 
tworzeniu 
kilkuzdaniowej 
wypowiedzi 
pisemnej. Tworzy 
wpis na blogu 
zawierający 
instrukcję dotyczącą 
właściwej 
pielęgnacji ogrodu. 
Zamieszcza niektóre 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Popełnia liczne 
błędy gramatyczne, 
leksykalne i 
ortograficzne, 
wykorzystując 

Uczeń tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
większość 
wymaganych we 
wzorze informacji. 
Tworzy wpis na 
blogu zawierający 
instrukcję dotyczącą 
właściwej 
pielęgnacji ogrodu. 
Wykorzystuje 
większość środków 
językowych 
(gramatycznych  
i leksykalnych) z 
zakresu rozdziału 
ósmego; popełnia 

Uczeń samodzielnie 
tworzy 
kilkuzdaniową 
wypowiedź pisemną 
zawierającą 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Tworzy wpis na 
blogu zawierający 
instrukcję dotyczącą 
właściwej 
pielęgnacji ogrodu. 
Wykorzystuje 
poznane środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) z 
zakresu rozdziału 

Uczeń samodzielnie 
i w pełni poprawnie 
tworzy obszerną 
wypowiedź pisemną 
(wpis na blogu) 
zawierającą 
instrukcję dotyczącą 
właściwej 
pielęgnacji ogrodu, 
która zawiera 
wszystkie 
wymagane we 
wzorze informacje. 
Swobodnie  
i poprawnie 
wykorzystuje środki 
językowe 
(gramatyczne  
i leksykalne) 



 

 

uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

bardzo dużo błędów 
gramatycznych, 
leksykalnych i 
ortograficznych 
znacząco 
wpływających na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

środki językowe z 
zakresu rozdziału 
ósmego, które to 
błędy wpływają na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

błędy niewpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi.  

ósmego; popełnia 
nieliczne błędy 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

wykraczające poza 
ramy rozdziału 
ósmego. 

Znajomość 
środków 
językowych.  

Uczeń nie zna 
znaczenia i nawet 
przy wsparciu 
nauczyciela nie 
potrafi poprawnie 
zastosować  
podanych środków 
językowych: 
leksykalnych, 
ortograficznych, 
fonetycznych 
i gramatycznych 
(zero conditional; 
first conditional; the 
imperative) 

Uczeń wykorzystuje 
tylko niektóre 
poznane środki 
językowe  
–leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (zero 
conditional; first 
conditional; the 
imperative). 
Popełnia bardzo 
dużo błędów.  

Uczeń wykorzystuje 
tylko częściowo 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne i 
gramatyczne (zero 
conditional; first 
conditional; the 
imperative). 
Popełnia liczne 
błędy.  

Uczeń w większości 
poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe – 
leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (zero 
conditional; first 
conditional; the 
imperative). 
Popełnia nieliczne 
błędy. 

Uczeń samodzielnie  
i poprawnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe  
– leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne  
i gramatyczne (zero 
conditional; first 
conditional; the 
imperative).  

Uczeń bezbłędnie 
wykorzystuje 
poznane środki 
językowe 
 – leksykalne, 
ortograficzne, 
fonetyczne 
 i gramatyczne (zero 
conditional; first 
conditional; the 
imperative) 
Wykonuje zadania o 
dużym stopniu 
trudności  
z użyciem tych 
środków 
językowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa VII 
 
 

New Teen Explorer 7                                                                                                                                                                      Kryteria oceniania z języka angielskiego 

 
Podane niżej kryteria oceniania oparte są na wymaganiach ogólnych i szczegółowych, zapisanych w obowiązującej podstawie programowej dla przedmiotu: język obcy nowożytny 
dla II etapu edukacyjnego: 



 

 

poziom II.1 (dla klas 4–8; język obcy nauczany jako pierwszy; kontynuacja z klas 1–3) 
poziom II.1 DJ (dla klas 4–8; język obcy nauczany jako pierwszy; dla szkół lub oddziałów dwujęzycznych) poziom II.2 (dla klas 7–8; język obcy nauczany jako drugi; od początku w 
kl. 7) 
Kryteria nie zawierają wymagań na ocenę niedostateczną, gdyż otrzymuje ją uczeń, który nie opanował wymagań określonych dla oceny minimum dopuszczającej. 
W planie pojawia się skrót: PP – odnosi się do Podstawy Programowej 2017. 
Uwaga! Sprawdziany są pracami, za które uzyskuje się odpowiednią liczbę punktów. Kryteria prac punktowych powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w Szkolnym/ 
Przedmiotowym Systemie Oceniania.  
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Personal and impersonal pronouns     
      

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 

Myli zaimki osobowe; 
zadania o 
podstawowym 
stopniu trudności z 
ich użyciem wykonuje 
z pomocą nauczyciela 
lub kolegi. 

Zna znaczenie i 
zasady stosowania 
zaimków osobowych, 
ale stosując je, 
popełnia błędy. 

Stosując zaimki 
osobowe, 
sporadycznie 
popełnia błędy. 

Zna i poprawnie 
stosuje w swoich 
wypowiedziach 
zaimki osobowe. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
tworzy notatkę 
dotyczącą osób i 
zwierząt, które z nim 
zamieszkują, stosując 
zaimki osobowe. 

Tworzy notatkę 
dotyczącą osób i 
zwierząt, które z nim 
zamieszkują, stosując 
zaimki osobowe; 
popełnia błędy. 

Na ogół poprawnie 
tworzy notatkę 
dotyczącą osób i 
zwierząt, które 
z nim zamieszkują, 
stosując zaimki 
osobowe. 

Poprawnie tworzy 
notatkę dotyczącą 
osób i zwierząt, które 
z nim zamieszkują, 
stosując zaimki 
osobowe. 

W pełni poprawnie 
tworzy obszerną 
notatkę dotyczącą 
osób i zwierząt, które 
z nim zamieszkują, 
stosując zaimki 
osobowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Słucha ze 
zrozumieniem: 
wskazuje na liście 
pojedyncze liczebniki 
główne / porządkowe, 
o których jest mowa 
w nagraniu. Uzupełnia 
luki: zapisuje 
pojedyncze 
cyfry/daty, o których 
jest mowa w 

Wskazuje na liście 
część liczebników  
głównych / 
porządkowych, o 
których jest mowa w 
nagraniu. 
Uzupełnia luki: 
zapisuje część cyfr/ 
dat, o których jest 
mowa w nagraniu. 
Zapisuje część cyfr, o 

Wskazuje na liście 
większość 
liczebników  
głównych / 
porządkowych, o 
których jest mowa w 
nagraniu. 
Uzupełnia luki: 
zapisuje większość 
cyfr/dat, o których 
jest mowa 

Wskazuje na liście 
wszystkie liczebniki 
główne i porządkowe, 
o których jest mowa 
w nagraniu. 
Uzupełnia luki: 
zapisuje wszystkie 
cyfry / daty, o których 
jest mowa 
w nagraniu. 
Zapisuje wszystkie 

– 



 

 

nagraniu. 
Zapisuje pojedyncze 
cyfry, o których jest 
mowa w nagraniu. 

których jest mowa w 
nagraniu. 

w nagraniu. 
Zapisuje większość 
cyfr, o których jest 
mowa w nagraniu. 

cyfry, o których jest 
mowa w nagraniu. 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
zapisuje brakujące 
liczebniki 
porządkowe. 

Zapisuje część 
brakujących 
liczebników 
porządkowych; 
popełnia błędy. 

Zapisuje większość 
brakujących 
liczebników 
porządkowych; 
popełnia sporadyczne 
błędy. 

Poprawnie zapisuje 
wszystkie brakujące 
liczebniki 
porządkowe. 

– 
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nouns 
 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
tworzy liczbę mnogą 
podanych 
rzeczowników; nie 
pamięta wsztstkich 
zasad tworzenia 
liczby mnogiej. 

Tworzy liczbę mnogą 
podanych 
rzeczowników według  
zasad, które zna; 
popełnia liczne błędy. 

Tworzy liczbę mnogą 
podanych 
rzeczowników według  
zasad, które zna; 
czasami popełnia 
błędy. 

Poprawnie tworzy 
liczbę mnogą 
podanych 
rzeczowników według  
zasad, które dobrze 
zna. 

– 
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Possessive adjectives and pronouns 
 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Określa kolejność 
potraw oraz uzupełnia 
luki w zdaniach, 
zgodnie z treścią 
nagrania; zadanie 
wykonuje z pomocą 
nauczyciela lub 
kolegi. 

Określa kolejność 
potraw oraz uzupełnia 
luki w zdaniach, 
zgodnie z treścią 
nagrania; popełnia 
błędy. 

Określa kolejność 
potraw oraz uzupełnia 
luki w zdaniach, 
zgodnie z treścią 
nagrania; może 
popełniać nieliczne 
błędy. 

Poprawnie określa 
kolejność potraw oraz 
uzupełnia luki 
w zdaniach, zgodnie z 
treścią nagrania. 
 

– 

Znajomość środków 
językowych 

Myli zaimki i 
przymiotniki 

Zna znaczenie i 
zasady stosowania 

Stosując zaimki i 
przymiotniki 

Zna i poprawnie 
stosuje 

– 



 

 

(gramatyka) dzierżawcze;  zadania 
o podstawowym 
stopniu trudności z 
ich użyciem wykonuje 
z pomocą nauczyciela 
lub kolegi. 

zaimków i 
przymiotników 
dzierżawczych, ale 
stosując je, popełnia 
błędy. 

dzierżawcze,  
sporadycznie 
popełnia błędy. 

w swoich 
wypowiedziach 
zaimki i przymiotniki 
dzierżawcze. 

Reagowanie 
na wypowiedzi 

Pozyskuje informacje 
na temat stanu 
posiadania, oraz 
udziela takich 
informacji, stosując 
podany wzór; 
w wypowiedzi 
popełnia liczne błędy. 

Pozyskuje informacje 
na temat stanu 
posiadania, oraz 
udziela takich 
informacji, stosując 
podany wzór; 
w wypowiedzi 
popełnia błędy. 

Pozyskuje informacje 
na temat stanu 
posiadania, oraz 
udziela takich 
informacji; 
w wypowiedzi 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie pozyskuje 
informacje na temat 
stanu posiadania, 
oraz udziela takich 
informacji. 

Prowadzi dyskusję na 
temat stanu 
posiadania. 
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genitive 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
tłumaczy nazwy 
przedmiotów 
umieszczone w Kole 
Fortuny 1. 

Tłumaczy nazwy 
przedmiotów 
umieszczone w Kole 
Fortuny 1, popełnia 
liczne błędy. 

Tłumaczy nazwy 
przedmiotów 
umieszczone w Kole 
Fortuny 1, popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie tłumaczy  
nazwy przedmiotów 
umieszczone w Kole 
Fortuny 1. 

– 

Reagowanie 
na wypowiedzi 

Udziela informacji na 
temat stanu 
posiadania, stosując 
dopełniacz saksoński, 
ale popełnia liczne 
błędy. 

Udziela informacji na 
temat stanu 
posiadania, stosując 
dopełniacz saksoński, 
ale popełnia  błędy. 

Udziela informacji na 
temat stanu 
posiadania, stosując 
dopełniacz saksoński, 
popełnia  nieliczne 
błędy. 

Poprawnie udziela 
informacji na temat 
stanu posiadania, 
stosując dopełniacz 
saksoński. 

Swobodnie udziela 
informacji na temat 
stanu posiadania, 
poprawnie stosując 
dopełniacz saksoński. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Przetwarzanie 
informacji 

Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
dotyczące niektórych 
profesji 
przedstawionych 
na ilustracjach, 
często popełniając 

Przekazuje w języku 
angielskim informacje 
dotyczące 
nie wszystkich 
profesji 
przedstawionych na 
ilustracjach, 

Na ogół poprawnie 
przekazuje w języku 
angielskim informacje 
dotyczące profesji 
przedstawionych na 
ilustracjach. 

Poprawnie przekazuje 
w języku angielskim 
informacje dotyczące 
profesji 
przedstawionych 
na ilustracjach. 

– 



 

 

błędy. popełniając błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Słucha ze 
zrozumieniem: 
odpowiada na pytania 
otwarte do treści 
nagrania, wyszukując 
nazwy zawodów 
z pomocą nauczyciela 
lub kolegi. 

Odpowiada na 
pytania otwarte do 
treści nagrania, 
wyszukując 
nazwy zawodów – 
popełnia błędy. 

Odpowiada na 
pytania otwarte do 
treści nagrania – na 
ogół poprawnie 
wyszukuje nazwy 
zawodów. 

Bezbłędnie 
odpowiada na pytania 
otwarte do treści 
nagrania. 
 
 

– 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 

Uzupełnia luki w 
zdaniach nazwami 
zawodów z ramki, 
korzystając ze 
słownika; popełnia 
liczne błędy. 

Uzupełnia luki w 
zdaniach nazwami 
zawodów z ramki; 
popełnia błędy. 
 

Uzupełnia luki w 
zdaniach nazwami 
zawodów z ramki; 
popełnia nieliczne 
błędy. 
 

Bezbłędnie uzupełnia 
luki 
w zdaniach nazwami 
zawodów z ramki. 

Bezbłędnie uzupełnia 
luki 
w zdaniach nazwami 
zawodów 
z ramki oraz potrafi 
zdefiniować te nazwy. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej 

Mówi o preferencjach 
związanych 
z wyborem profesji 
w przyszłości 
wykorzystując 
poznane nazwy 
zawodów; popełnia 
liczne błędy. 

Mówi o preferencjach 
związanych 
z wyborem profesji 
w przyszłości 
wykorzystując 
poznane nazwy 
zawodów; 
popełnia błędy. 

Mówi o preferencjach 
związanych 
z wyborem profesji 
w przyszłości 
wykorzystując 
poznane nazwy 
zawodów; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie mówi o 
preferencjach 
związanych 
z wyborem profesji 
w przyszłości 
wykorzystując 
poznane nazwy 
zawodów. 

Swobodnie i 
poprawnie mówi o 
preferencjach 
związanych 
z wyborem profesji w 
przyszłości 
wykorzystując 
poznane nazwy 
zawodów. 
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simple, present continuous 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 

Uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
formami czasów 
present simple, lub 
present continuous 
z pomocą nauczyciela 
lub kolegi. 

Uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
formami czasów 
present simple, lub 
present continuous; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
formami czasów 
present simple, lub 
present continuous; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
zdania odpowiednimi 
formami czasów 
present simple, lub 
present continuous. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Uzupełnia zdania 
według własnego 
pomysłu, tak aby 
zawierały prawdziwą, 
bądź fałszywą 

Uzupełnia zdania 
według własnego 
pomysłu, tak aby 
zawierały prawdziwą, 
bądź fałszywą 

Uzupełnia zdania 
według własnego 
pomysłu, tak aby 
zawierały prawdziwą, 
bądź fałszywą 

Poprawnie uzupełnia 
zdania według 
własnego pomysłu, 
tak, żeby zawierały 
prawdziwą, bądź 

Uzupełnia zdania 
według własnego 
pomysłu, tak, żeby 
zawierały prawdziwą, 
bądź fałszywą 



 

 

infromację; popełnia 
liczne błędy. 

infromację; popełnia 
błędy. 

infromację; popełnia 
nieliczne 
błędy. 

fałszywą infromację. infromację; popełnia 
błędy. 

Reagowanie 
na wypowiedzi 

Zadaje pytania 
i odgaduje, czy zdania 
kolegi są prawdziwe, 
czy fałszywe; 
popełnia 
liczne błędy. 

Zadaje pytania 
i odgaduje, czy zdania 
kolegi są prawdziwe, 
czy fałszywe; 
popełnia 
błędy. 

Zadaje pytania 
i odgaduje, czy zdania 
kolegi są prawdziwe, 
czy fałszywe; 
popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie zadaje 
pytania i odgaduje, 
czy zdania kolegi są 
prawdziwe, czy 
fałszywe. 

Swobodnie i 
poprawnie zadaje 
pytania i odgaduje, 
czy zdania kolegi są 
prawdziwe, czy 
fałszywe. 
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verbs 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 

Dzieli wyrazy z ramki 
na dwie kategorie 
i uzupełnia dwie mapy 
myśli; popełnia 
liczne błędy. 

Dzieli wyrazy z ramki 
na dwie kategorie 
i uzupełnia dwie mapy 
myśli; popełnia 
błędy. 

Dzieli wyrazy z ramki 
na dwie kategorie 
i uzupełnia dwie mapy 
myśli; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie dzieli 
wyrazy z ramki 
na dwie kategorie 
i uzupełnia dwie mapy 
myśli. 

Poprawnie dzieli 
wyrazy z ramki 
na dwie kategorie 
i uzupełnia dwie mapy 
myśli; dodaje 
dodatkowe wyrazy, 
które pasują do tych 
kategorii. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Rozumie przeczytane 
ogłoszenia i 
odpowiada na pytanie 
z instrukcji do 
zadania; dobiera w 
zdaniach właściwe 
czasowniki modalne 
z pomocą nauczyciela 
lub kolegi. 

Rozumie przeczytane 
ogłoszenia i 
odpowiada na pytanie 
z instrukcji do 
zadania; dobiera w 
zdaniach właściwe 
czasowniki modalne; 
popełnia błędy. 

Rozumie przeczytane 
ogłoszenia i 
odpowiada na pytanie 
z instrukcji do 
zadania; dobiera w 
zdaniach właściwe 
czasowniki modalne; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Rozumie przeczytane 
ogłoszenia i 
odpowiada na pytanie 
z instrukcji do 
zadania; poprawnie 
dobiera w zdaniach 
właściwe czasowniki 
modalne. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie 
na wypowiedzi 

Pisze zdania o 
zasadach 
obowiązujących na 
wybranym festiwalu 
lub wydarzeniu; 
popełnia liczne błędy.  
Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
rozumie wypowiedź 
kolegi i odgaduje, 
jakie wydarzenie 
opisał. 

Pisze zdania o 
zasadach 
obowiązujących na 
wybranym festiwalu 
lub wydarzeniu; 
popełnia błędy. 
Rozumie wypowiedź 
kolegi i odgaduje, 
jakie wydarzenie 
opisał; może się 
mylić. 

Pisze zdania o 
zasadach 
obowiązujących na 
wybranym festiwalu 
lub wydarzeniu; 
popełnia nieliczne 
błędy. 
Rozumie wypowiedź 
kolegi i poprawnie 
odgaduje, jakie 
wydarzenie opisał. 

Poprawnie pisze 
zdania o zasadach 
obowiązujących na 
wybranym festiwalu 
lub wydarzeniu. 
Rozumie wypowiedź 
kolegi i poprawnie 
odgaduje, jakie 
wydarzenie opisał. 

Swobodnie i 
poprawnie pisze 
zdania o zasadach 
obowiązujących na 
wybranym festiwalu 
lub wydarzeniu. 
Rozumie wypowiedź 
kolegi i poprawnie 
odgaduje, jakie 
wydarzenie opisał. 
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simple 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 

Uzupełnia tabelę  
czasownikami 
w formie past simple; 
łączy wyrażenia z 
tabeli i z ramki; 
popełnia 
liczne błędy. 

Uzupełnia tabelę  
czasownikami 
w formie past simple; 
łączy wyrażenia z 
tabeli i z ramki; 
popełnia 
błędy. 

Uzupełnia tabelę  
czasownikami 
w formie past simple; 
łączy wyrażenia z 
tabeli i z ramki; 
popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
tabelę  czasownikami 
w formie past simple; 
łączy wyrażenia z 
tabeli i z ramki. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie 
na wypowiedzi 

Pisze o sobie 
prawdziwe lub 
fałszywe zdania w 
czasie past simple 
stosując podane 
wyrażenia i określenia 
czasu; popełnia 
liczne błędy. 
Z pomocą 
nauczyciela rozumie 
zdania, które napisał 
kolega i określa, czy 
są prawdziwe, czy 
fałszywe. 

Pisze o sobie 
prawdziwe lub 
fałszywe zdania w 
czasie past simple 
stosując podane 
wyrażenia i określenia 
czasu; popełnia 
błędy. 
Nie zawsze rozumie 
zdania, które napisał 
kolega i określa, czy 
są prawdziwe, czy 
fałszywe. 

Pisze o sobie 
prawdziwe lub 
fałszywe zdania w 
czasie past simple 
stosując podane 
wyrażenia i określenia 
czasu; popełnia 
nieliczne błędy. 
Prawie zawsze 
rozumie zdania, które 
napisał kolega i 
określa, czy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe. 

Poprawnie pisze o 
sobie prawdziwe lub 
fałszywe zdania w 
czasie past simple 
stosując podane 
wyrażenia i określenia 
czasu. 
Rozumie zdania, które 
napisał kolega i 
określa, czy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe. 

Swobodnie i 
poprawnie pisze o 
sobie prawdziwe lub 
fałszywe zdania w 
czasie past simple 
stosując podane 
wyrażenia i określenia 
czasu. 
Rozumie zdania, które 
napisał kolega i 
określa, czy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe; wyjaśnia, 
dlaczego tak uważa. 
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and shopping 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
sprawdza, czy podane 
zdania są prawdziwe, 
czy fałszywe 
względem fotografii. 

Sprawdza, czy 
podane zdania są 
prawdziwe, 
czy fałszywe 
względem fotografii; 
popełnia błędy. 

Sprawdza, czy 
podane zdania są 
prawdziwe, 
czy fałszywe 
względem fotografii; 
może popełniać 
błędy. 

Sprawdza, czy 
podane zdania są 
prawdziwe, 
czy fałszywe 
względem fotografii; 
nie popełnia błędów. 

– 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 

Uzupełnia luki w 
zdaniach wyrazami 
z ramki; uzupełnia 

Uzupełnia luki w 
zdaniach wyrazami 
z ramki; uzupełnia 

Uzupełnia luki w 
zdaniach wyrazami 
z ramki; uzupełnia 

Poprawnie uzupełnia 
luki w zdaniach 
wyrazami z ramki; 

– 



 

 

luki w zdaniach z 
dialogu wyrazami 
z nawiasów 
w odpowiedniej 
formie; popełnia 
liczne błędy. 

luki w zdaniach z 
dialogu wyrazami 
z nawiasów 
w odpowiedniej 
formie; popełnia 
błędy. 

luki w zdaniach z 
dialogu wyrazami 
z nawiasów 
w odpowiedniej 
formie; popełnia 
nieliczne błędy. 

uzupełnia luki w 
zdaniach z dialogu 
wyrazami z nawiasów 
w odpowiedniej 
formie. 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Po wysłuchaniu 
dialogu z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
zapisuje zdania 
w określonym 
porządku oraz 
określa, do jakich 
rzeczowników 
odnoszą się użyte 
w nim zaimki one i 
ones, popełnia liczne 
błędy. 

Po wysłuchaniu 
dialogu zapisuje 
zdania w określonym 
porządku oraz 
określa, do jakich 
rzeczowników 
odnoszą się użyte 
w nim zaimki one i 
ones; popełnia błędy. 

Po wysłuchaniu 
dialogu zapisuje 
zdania w określonym 
porządku oraz 
określa, do jakich 
rzeczowników 
odnoszą się użyte 
w nim zaimki one i 
ones; popełnia 
nieliczne błędy. 

Po wysłuchaniu 
dialogu poprawnie 
zapisuje zdania 
w określonym 
porządku oraz 
określa, do jakich 
rzeczowników 
odnoszą się użyte 
w nim zaimki one i 
ones. 

– 
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Reading 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Rozumie wysłuchany 
dialog i odpowiada na 
pytania; popełnia 
liczne błędy. 

Rozumie wysłuchany 
dialog i odpowiada na 
pytania; popełnia 
błędy. 

Rozumie wysłuchany 
dialog i odpowiada na 
pytania; popełnia 
nieliczne błędy. 

Rozumie wysłuchany 
dialog i poprawnie 
odpowiada na 
pytania. 
 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Rozumie przeczytany 
tekst, określa główną 
myśl i odnajduje 
w nim określone 
informacje 
(odpowiada na 
pytania do tekstu), 
popełniając liczne 
błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst, określa główną 
myśl i odnajduje 
w nim określone 
informacje 
(odpowiada na 
pytania do tekstu), 
popełniając błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst, określa główną 
myśl i odnajduje 
w nim określone 
informacje 
(odpowiada na 
pytania do tekstu), 
popełniając nieliczne 
błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst, określa główną 
myśl i odnajduje 
w nim określone 
informacje 
(bezbłędnie 
odpowiada na pytania 
do tekstu). 

 

– 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
uzupełnia mapę 
myśli, łączy 
przymiotniki w pary 

Uzupełnia mapę 
myśli, łączy 
przymiotniki w pary 
synonimiczne; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia mapę 
myśli, łączy 
przymiotniki w pary 
synonimiczne; 
popełnia nieliczne 

Poprawnie uzupełnia 
mapę myśli, łączy 
przymiotniki w pary 
synonimiczne. 

– 



 

 

synonimiczne. błędy. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie 

Przy pomocy kolegi 
opisuje siebie 
i innych ludzi; 
opowiada 
o czynnościach 
z teraźniejszości; 
rozmawia o swoich 
i innych ulubionych 
formach spędzania 
czasu wolnego; 
popełnia liczne błędy. 

Opisuje siebie 
i innych ludzi; 
opowiada 
o czynnościach 
z teraźniejszości; 
rozmawia o swoich 
i innych ulubionych 
formach spędzania 
czasu wolnego; 
popełnia błędy. 

Opisuje siebie 
i innych ludzi; 
opowiada 
o czynnościach 
z teraźniejszości; 
rozmawia o swoich 
i innych ulubionych 
formach spędzania 
czasu wolnego; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie opisuje 
siebie i innych ludzi; 
opowiada 
o czynnościach 
z teraźniejszości; 
rozmawia o swoich 
i innych ulubionych 
formach spędzania 
czasu wolnego. 

Swobodnie i 
poprawnie mówi o 
preferencjach 
związanych 
ze spędzaniem czasu 
wolnego, posługując 
się słownictwem 
wykraczającym poza 
to podane na lekcji. 
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Vocabulary 1 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
 

Tworzy kolokacje 
opisujące formy 
spędzania czasu 
wolnego, uzupełnia 
zdania 
przymiotnikami, 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach, 
popełniając liczne 
błędy. 

Tworzy kolokacje 
opisujące formy 
spędzania czasu 
wolnego, uzupełnia 
zdania 
przymiotnikami, 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach, 
popełniając błędy. 

Tworzy kolokacje 
opisujące formy 
spędzania czasu 
wolnego, uzupełnia 
zdania 
przymiotnikami, 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach, 
popełniając nieliczne 
błędy. 

Poprawnie tworzy 
kolokacje opisujące 
formy spędzania 
czasu wolnego, 
uzupełnia zdania 
przymiotnikami, 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach. 

– 

Przetwarzanie 
informacji 
 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
dopasowuje zdania 
do fotografii. 

Dopasowuje zdania 
do fotografii; 
popełniając błędy. 

Dopasowuje zdania 
do fotografii; może 
popełniać błędy. 

Poprawnie 
dopasowuje zdania 
do fotografii. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie 

Opisuje swoje 
upodobania 
i zainteresowania 
oraz formy spędzania 
czasu wolnego; pyta 
o to innych; popełnia 
liczne błędy. 

Opisuje swoje 
upodobania 
i zainteresowania 
oraz formy spędzania 
czasu wolnego; pyta 
o to innych; popełnia 
błędy. 

Opisuje swoje 
upodobania 
i zainteresowania 
oraz formy spędzania 
czasu wolnego; pyta 
o to innych; popełnia 
nieliczne błędy. 

Bezbłędnie opisuje 
swoje upodobania 
i zainteresowania 
oraz formy spędzania 
czasu wolnego; pyta 
o to innych. 

Bezbłędnie i 
swobodnie opisuje 
swoje upodobania 
i zainteresowania 
oraz formy spędzania 
czasu wolnego; pyta 
o to innych, stosując 
rozbudowane 
struktury językowe. 
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Grammar 1 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 

Tworzy zdania 
twierdzące, zdania 
w trzeciej osobie 
liczby pojedynczej 
w czasie present 
simple; tworzy zdania 
przeczące i pytania; 
stosuje przysłówki 
częstotliwości 
i zaimki pytające; 
wykonuje te zadania z 
pomocą nauczyciela 
lub kolegi, 
popełniając błędy; ma 
problemy szczególnie 
z 3. osobą l. poj. w 
tym czasie. 

Tworzy zdania 
twierdzące, zdania 
w trzeciej osobie 
liczby pojedynczej 
w czasie present 
simple; tworzy zdania 
przeczące i pytania; 
stosuje przysłówki 
częstotliwości 
i zaimki pytające; 
popełnia błędy. 

Tworzy zdania 
twierdzące, zdania 
w trzeciej osobie 
liczby pojedynczej 
w czasie present 
simple; tworzy zdania 
przeczące i pytania; 
stosuje przysłówki 
częstotliwości 
i zaimki pytające; na 
ogół wykonuje te 
zadania poprawnie. 

Poprawnie stosuje  
w swoich 
wypowiedziach czas 
present simple; 
tworzy zdania 
przeczące i pytania; 
stosuje przysłówki 
częstotliwości 
i zaimki pytające. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 
 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
uzyskuje i przekazuje 
informacje o faktach, 
zwyczajach 
i czynnościach 
rutynowych; 
rozmawia na temat 
organizacji zajęć 
w klubie sportowym; 
popełnia liczne błędy. 

Uzyskuje i przekazuje 
informacje o faktach, 
zwyczajach 
i czynnościach 
rutynowych; 
rozmawia na temat 
organizacji zajęć 
w klubie sportowym; 
popełnia liczne błędy. 

Uzyskuje i przekazuje 
informacje o faktach, 
zwyczajach 
i czynnościach 
rutynowych; 
rozmawia na temat 
organizacji zajęć 
w klubie sportowym; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie zyskuje 
i przekazuje 
informacje o faktach, 
zwyczajach 
i czynnościach 
rutynowych; 
rozmawia na temat 
organizacji zajęć 
w klubie sportowym. 

Swobodnie i 
poprawnie zyskuje 
i przekazuje 
informacje o faktach, 
zwyczajach 
i czynnościach 
rutynowych; 
rozmawia na temat 
organizacji zajęć 
w klubie sportowym. 
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Listening  

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
 

Rozróżnia liczebniki 
główne i porządkowe 
na podstawie 

Rozróżnia liczebniki 
główne i porządkowe 
na podstawie 

Rozróżnia liczebniki 
główne i porządkowe 
na podstawie 

Poprawnie rozróżnia 
liczebniki główne 
i porządkowe na 

– 
 



 

 

 akcentu; popełnia 
liczne błędy. 

akcentu; popełnia 
błędy. 

akcentu; popełnia 
drobne błędy. 

podstawie akcentu; 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
/ koleżanki pozyskuje 
szczegółowe 
informacje (daty 
i liczby) na podstawie 
krótkich dialogów; 
rozumie wysłuchaną 
rozmowę i odpowiada 
na pytania otwarte; 
uzupełnia luki 
w notatce i dobiera 
właściwe odpowiedzi; 
zapisuje usłyszane 
liczby i daty; popełnia 
liczne błędy. 

Pozyskuje 
szczegółowe 
informacje (daty 
i liczby) na podstawie 
krótkich dialogów; 
rozumie wysłuchaną 
rozmowę i odpowiada 
na pytania otwarte; 
uzupełnia luki 
w notatce i dobiera 
właściwe odpowiedzi; 
zapisuje usłyszane 
liczby i daty; popełnia 
błędy. 

Pozyskuje 
szczegółowe 
informacje (daty 
i liczby) na podstawie 
krótkich dialogów; 
rozumie wysłuchaną 
rozmowę i odpowiada 
na pytania otwarte; 
uzupełnia luki 
w notatce i dobiera 
właściwe odpowiedzi; 
zapisuje usłyszane 
liczby i daty; popełnia 
nieliczne błędy. 

Pozyskuje 
szczegółowe 
informacje (daty 
i liczby) na podstawie 
krótkich dialogów; 
rozumie wysłuchaną 
rozmowę i odpowiada 
na pytania otwarte; 
uzupełnia luki 
w notatce i dobiera 
właściwe odpowiedzi; 
zapisuje usłyszane 
liczby i daty; nie 
popełnia błędów. 

– 
 

 
 

New Teen Explorer 7  Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                                                                            UNIT 1 – Time out! 
Speaking 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
/ koleżanki określa 
kontekst przeczytanej 
rozmowy oraz 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

Określa kontekst 
przeczytanej 
rozmowy oraz 
znajduje w tekście 
określone informacje; 
popełnia błędy. 

Określa kontekst 
przeczytanej 
rozmowy oraz 
znajduje w tekście 
określone informacje;  
popełnia nieliczne 
błędy. 

Bezbłędnie określa 
kontekst przeczytanej 
rozmowy oraz 
znajduje w tekście 
określone informacje. 

– 
 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
 

Uzupełnia dialogi 
wyrazami z ramki lub 
według własnego 
pomysłu; często 
popełnia błędy.  

Uzupełnia dialogi 
wyrazami z ramki lub 
według własnego 
pomysłu; popełnia 
błędy. 

Uzupełnia dialogi 
wyrazami z ramki lub 
według własnego 
pomysłu; czasami 
popełnia błędy. 

Bezbłędnie uzupełnia 
dialogi wyrazami z 
ramki lub według 
własnego pomysłu. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 

Poprawnie tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 

– 



 

 

modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
liczne błędy. 

pomysły; popełnia 
błędy. 

pomysły; niekiedy 
popełnia błędy. 

uwzględniając własne 
pomysły. 

Współdziałanie w 
grupie, 
przetwarzanie 
i reagowanie ustne  
 

Zadaje pytania oraz 
opowiada 
o zainteresowaniach 
swoich i innych; 
tworzy rozmowę na 
podstawie ilustracji 
i podpowiedzi; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy 
i ma problemy z 
komunikacją. 

Zadaje pytania oraz 
opowiada 
o zainteresowaniach 
swoich i innych; 
tworzy rozmowę na 
podstawie ilustracji i 
podpowiedzi; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia błędy i 
czasami ma problemy 
z komunikacją. 

Zadaje pytania oraz 
opowiada 
o zainteresowaniach 
swoich i innych; 
tworzy rozmowę na 
podstawie ilustracji i 
podpowiedzi; 
w swoich 
wypowiedziach 
czasami popełnia 
błędy, ale nie ma 
problemów 
z komunikacją. 

Zadaje pytania oraz 
opowiada 
o zainteresowaniach 
swoich i innych; 
tworzy rozmowę na 
podstawie ilustracji i 
podpowiedzi; 
w swoich 
wypowiedziach nie 
popełnia błędów. 

Zadaje pytania oraz 
opowiada 
o zainteresowaniach 
swoich i innych; 
tworzy rozmowę na 
podstawie ilustracji i 
podpowiedzi; 
w swoich 
wypowiedziach nie 
popełnia błędów; 
stosuje środki 
językowe 
wykraczające poza te 
podane w rozdziale. 
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Vocabulary 2 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 
 

Uzupełnia mapy 
myśli, uzupełnia luki 
w tekście; tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
zadania wykonuje z 
pomocą nauczyciela 
lub kolegi / koleżanki. 

Uzupełnia mapy 
myśli, uzupełnia luki 
w tekście; tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia mapy 
myśli, uzupełnia luki 
w tekście; tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
popełnia sporadyczne 
błędy. 

Uzupełnia mapy 
myśli, uzupełnia luki 
w tekście; tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
poprawnie wykonuje 
wszystkie zadania. 

– 
 

Współdziałanie w 
grupie i reagowanie 
ustne 

Opisuje członków 
swojej rodziny na 
podstawie fotografii; 
opowiada 
o zainteresowaniach 
kolegów z klasy, ale 
ma problemy z 
komunikacją 
i popełnia liczne 

Opisuje członków 
swojej rodziny na 
podstawie fotografii; 
opowiada 
o zainteresowaniach 
kolegów z klasy, ale 
czasami ma problemy 
z  komunikacją 
i popełnia  błędy. 

Opisuje członków 
swojej rodziny na 
podstawie fotografii; 
opowiada 
o zainteresowaniach 
kolegów z klasy; nie 
ma problemów 
z komunikacją; 
popełnia sporadyczne 

Poprawnie opisuje 
członków swojej 
rodziny na podstawie 
fotografii; opowiada 
o zainteresowaniach 
kolegów z klasy. 

Swobodnie i 
poprawnie opisuje 
członków swojej 
rodziny na podstawie 
fotografii; opowiada 
o zainteresowaniach 
kolegów z klasy 
posługując się 
słownictwem 



 

 

błędy. błędy. wykraczającym poza 
to podane w 
rozdziale. 
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Grammar 2 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 
 

Tworzy zdania 
twierdzące, przeczące 
i pytające w czasie 
present continuous; 
dobiera odpowiednie 
formy czasownika 
i uzupełnia luki 
w tekście (present 
simple lub present 
continuous); 
dopasowuje zdania 
do odpowiednich 
fotografii; wykonując 
zadania, popełnia 
liczne błędy. 

Tworzy zdania 
twierdzące, przeczące 
i pytające w czasie 
present continuous; 
dobiera odpowiednie 
formy czasownika 
i uzupełnia luki 
w tekście (present 
simple lub present 
continuous); 
dopasowuje zdania 
do odpowiednich 
fotografii; wykonując 
zadania, popełnia 
błędy. 

Tworzy zdania 
twierdzące, przeczące 
i pytające w czasie 
present continuous; 
dobiera odpowiednie 
formy czasownika 
i uzupełnia luki 
w tekście (present 
simple lub present 
continuous); 
dopasowuje zdania 
do odpowiednich 
fotografii; wykonując 
zadania, popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie tworzy 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające 
w czasie present 
continuous; dobiera 
odpowiednie formy 
czasownika 
i uzupełnia luki 
w tekście (present 
simple lub present 
continuous); 
dopasowuje zdania 
do odpowiednich 
fotografii. 

– 
 

Współdziałanie w 
grupie i reagowanie 
ustne 

Z kolegą porównuje 
dzień dzisiejszy 
i typowy dzień 
w trakcie wakacji 
letnich, starając się 
stosować 
odpowiednie formy; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy.  

Z kolegą porównuje 
dzień dzisiejszy 
i typowy dzień 
w trakcie wakacji 
letnich, starając się 
stosować 
odpowiednie formy; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy.  

Z kolegą porównuje 
dzień dzisiejszy 
i typowy dzień 
w trakcie wakacji 
letnich, starając się 
stosować 
odpowiednie formy; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia drobne 
błędy. 

Z kolegą porównuje 
dzień dzisiejszy 
i typowy dzień 
w trakcie wakacji 
letnich, starając się 
stosować 
odpowiednie formy; 
nie popełnia błędów. 

Swobodnie i 
poprawnie porównuje 
dzień dzisiejszy 
i typowy dzień 
w trakcie wakacji 
letnich, posługując 
się słownictwem 
wykraczającym poza 
to podane w 
rozdziale. 
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Writing 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie Czyta, porównuje Czyta, porównuje Czyta, porównuje Czyta, porównuje – 



 

 

wypowiedzi 
pisemnych 
oraz przetwarzanie 
tekstu 

i wyszukuje różnice 
w planach 
przyjaciółek na 
wspólne spędzenie 
wolnego dnia; ma 
problemy z ich 
zrozumieniem, więc 
korzysta z pomocy 
kolegi/ koleżanki; 
tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim, ale 
często się myli. 

i wyszukuje różnice 
w planach 
przyjaciółek na 
wspólne spędzenie 
wolnego dnia; 
tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim, ale 
w obu zadaniach 
popełnia błędy. 

i wyszukuje różnice 
w planach 
przyjaciółek na 
wspólne spędzenie 
wolnego dnia; 
tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
popełnia sporadyczne 
błędy. 

i wyszukuje różnice 
w planach 
przyjaciółek na 
wspólne spędzenie 
wolnego dnia; 
tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; nie 
popełnia błędów. 

 

Znajomość środków 
językowych (leksyka)  
 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki dobiera 
odpowiednie wyrazy 
w zdaniach; tworzy 
zakończenia zdań; 
uzupełnia luki. 

Nie zawsze poprawnie 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach; 
tworzy zakończenia 
zdań; uzupełnia luki. 

Z reguły poprawnie 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach; 
tworzy zakończenia 
zdań; uzupełnia luki. 

Poprawnie dobiera 
odpowiednie wyrazy 
w zdaniach; tworzy 
zakończenia zdań; 
uzupełnia luki. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Z pomocą 
nauczyciela pisze 
notatkę do 
przyjaciela, stosuje 
nieformalny styl 
wypowiedzi; określa 
i wyraża przyczynę 
i skutek; przedstawia 
plany i preferencje 
związane ze 
wspólnym 
spędzaniem czasu 
wolnego; odmawia 
i usprawiedliwia się. 
W pracy tej często 
popełnia błędy. 

Pisze notatkę do 
przyjaciela, stosuje 
nieformalny styl 
wypowiedzi; określa 
i wyraża przyczynę 
i skutek; przedstawia 
plany i preferencje 
związane ze 
wspólnym 
spędzaniem czasu 
wolnego; odmawia 
i usprawiedliwia się.  
W pracy tej popełnia 
błędy. 

Pisze notatkę do 
przyjaciela, stosuje 
nieformalny styl 
wypowiedzi; określa 
i wyraża przyczynę 
i skutek; przedstawia 
plany i preferencje 
związane ze 
wspólnym 
spędzaniem czasu 
wolnego; odmawia 
i usprawiedliwia się.  
W pracy tej popełnia 
nieliczne błędy. 

Pisze notatkę do 
przyjaciela, stosuje 
nieformalny styl 
wypowiedzi; określa 
i wyraża przyczynę 
i skutek; przedstawia 
plany i preferencje 
związane ze 
wspólnym 
spędzaniem czasu 
wolnego; odmawia 
i usprawiedliwia się.  
W pracy tej nie 
popełnia 
błędów. 

– 
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Review 1 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

 Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 

Poprawnie wykonuje 
zadania z zakresu 

– 



 

 

słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
liczne błędy. 

słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
błędy. 

słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 
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Skills Checkpoint 1 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Korzystając z pomocy 
kolegi / koleżanki, 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału; często 
popełnia błędy. 

Z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału; popełnia 
błędy. 

Z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału; popełnia 
nieliczne błędy. 

Z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału;  nie 
popełnia błędów. 

– 
 

Znajomość funkcji 
językowych 

Do opisanych sytuacji 
dobiera właściwą 
reakcję; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 
liczne błędy. 

Do opisanych sytuacji 
dobiera właściwą 
reakcję; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi;  popełnia 
błędy. 

Do opisanych sytuacji 
dobiera właściwą 
reakcję; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; może 
popełnić błąd. 

Bezbłędnie dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi. 

– 
 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Do podanych zdań 
dobiera właściwy 
tekst; uzupełnia luki 
w zdaniach zgodnie z 
treścią tekstu; ma 
problemy ze 

Do podanych zdań 
dobiera właściwy 
tekst; uzupełnia luki 
w zdaniach zgodnie z 
treścią tekstu; 
popełnia błędy. 

Do podanych zdań 
dobiera właściwy 
tekst; uzupełnia luki 
w zdaniach zgodnie z 
treścią tekstu; może 
popełnić błąd. 

Bezbłędnie dobiera 
dobiera właściwy 
tekst; uzupełnia luki 
w zdaniach zgodnie 
z treścią tekstu. 

– 
 



 

 

zrozumieniem 
tekstów, korzysta z 
pomocy kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela. 

Znajomość środków 
językowych 
i przetwarzanie 
informacji 

Tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię, ale 
popełnia liczne błędy. 

Tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię, ale 
popełnia  błędy. 

Tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię; popełnia  
nieliczne błędy. 

Poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Posługując się 
wzorem, pisze 
notatkę do koleżanki, 
ale liczne błędy 
zakłócają 
komunikację. 

Posługując się 
wzorem, pisze 
notatkę do koleżanki, 
ale błędy 
zakłócają 
komunikację w części 
tekstu. 

Pisze notatkę do 
koleżanki; nieliczne 
błędy 
nie zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie pisze 
notatkę do koleżanki. 

Poprawnie pisze 
notatkę do koleżanki, 
stosując bogate 
słownictwo, 
wykraczające poza 
ramy danego działu. 
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me! Reading 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą 
nauczyciela rozumie 
przeczytany tekst; 
określa główną myśl; 
odnajduje w nim 
określone informacje; 
dopasowuje właściwe 
zawody do podanych 
zdań; uzupełnia luki 
w tekście; we 
wszystkich zadaniach 
często popełnia 
błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst; określa główną 
myśl; odnajduje 
w nim określone 
informacje; 
dopasowuje właściwe 
zawody do podanych 
zdań; uzupełnia luki 
w tekście; we 
wszystkich zadaniach 
popełnia błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst; określa główną 
myśl; odnajduje 
w nim określone 
informacje; 
dopasowuje właściwe 
zawody do podanych 
zdań; uzupełnia luki 
w tekście; popełnia 
nieliczne błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst; określa główną 
myśl; odnajduje 
w nim określone 
informacje; 
dopasowuje właściwe 
zawody do podanych 
zdań; uzupełnia luki 
w tekście, nie 
popełniając błędów. 

– 
 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
językowe 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki nazywa 
zawody 
przedstawione na 
zdjęciach; tworzy listę 
zawodów 

Nazywa zawody 
przedstawione na 
zdjęciach; tworzy listę 
zawodów 
popularnych dzisiaj, 
dobiera przymiotniki 

Nazywa zawody 
przedstawione na 
zdjęciach; tworzy listę 
zawodów 
popularnych dzisiaj, 
dobiera przymiotniki 

Swobodnie i 
poprawnie nazywa 
zawody 
przedstawione na 
zdjęciach; tworzy listę 
zawodów 

– 
 



 

 

popularnych dzisiaj, 
dobiera przymiotniki 
do właściwych 
definicji; tłumaczy 
fragmenty zdań 
z języka polskiego na 
język angielski; we 
wszystkich zadaniach  
popełnia liczne błędy. 

do właściwych 
definicji; tłumaczy 
fragmenty zdań z 
języka polskiego na 
język angielski; 
popełnia błędy. 

do właściwych 
definicji; tłumaczy 
fragmenty zdań z 
języka polskiego na 
język angielski; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

popularnych dzisiaj, 
dobiera przymiotniki 
do właściwych 
definicji; tłumaczy 
fragmenty zdań z 
języka polskiego na 
język angielski 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Opowiada o swoich 
preferencjach 
związanych 
z wyborem 
wymarzonego 
zawodu, ale ma 
problemy z 
komunikacją 
i popełnia liczne 
błędy. 

Opowiada o swoich 
preferencjach 
związanych 
z wyborem 
wymarzonego 
zawodu, ale czasami 
ma problemy z 
komunikacją 
i popełnia błędy. 

Opowiada o swoich 
preferencjach 
związanych 
z wyborem 
wymarzonego 
zawodu; popełnia 
nieliczne błędy. 

Płynnie i poprawnie 
opowiada o swoich 
preferencjach 
związanych 
z wyborem 
wymarzonego 
zawodu. 

Płynnie i poprawnie 
opowiada o swoich 
preferencjach 
związanych 
z wyborem 
wymarzonego 
zawodu, stosując  
słownictwo 
wykraczające poza 
ramy tej lekcji. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela 
dopasowuje zdania 
i przymiotniki do 
fotografii; 
dopasowuje przyimki 
do przymiotników; 
uzupełnia zdania 
przymiotnikami, 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach; 
opisuje uczucia 
i emocje osoby 
pokazanej na zdjęciu; 
popełnia liczne błędy. 

Dopasowuje zdania 
i przymiotniki do 
fotografii; 
dopasowuje przyimki 
do przymiotników; 
uzupełnia zdania 
przymiotnikami, 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach; 
opisuje uczucia 
i emocje osoby 
pokazanej na zdjęciu; 
popełnia błędy. 

Dopasowuje zdania 
i przymiotniki do 
fotografii; 
dopasowuje przyimki 
do przymiotników; 
uzupełnia zdania 
przymiotnikami, 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach; 
opisuje uczucia 
i emocje osoby 
pokazanej na zdjęciu; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie 
dopasowuje zdania 
i przymiotniki do 
fotografii; 
dopasowuje przyimki 
do przymiotników; 
uzupełnia zdania 
przymiotnikami, 
dobiera odpowiednie 
wyrazy w zdaniach; 
opisuje uczucia 
i emocje osoby 
pokazanej na zdjęciu. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 

Opisuje uczucia 
i emocje swoje 

Opisuje uczucia 
i emocje swoje 

Opisuje uczucia 
i emocje swoje 

Poprawnie opisuje 
uczucia i emocje 

Poprawnie i 
swobodnie opisuje 



 

 

reagowanie ustne i innych oraz cechy 
charakteru, ale ma 
problemy z 
komunikacją i popełnia 
liczne błędy. 

i innych oraz cechy 
charakteru; popełnia 
błędy, które czasami 
zakłócają 
komunikację. 

i innych oraz cechy 
charakteru; popełnia 
nieliczne błędy, które 
nie zakłócają 
komunikacji. 

swoje i innych oraz 
cechy charakteru. 

uczucia i emocje 
swoje i innych oraz 
cechy charakteru, 
stosując  słownictwo 
wykraczające poza 
ramy tej lekcji. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą 
nauczyciela opisuje 
swoje i innych 
uczucia i emocje oraz 
cechy charakteru; 
popełnia liczne błędy. 

Opisuje swoje 
i innych uczucia 
i emocje oraz cechy 
charakteru; popełnia 
błędy. 

Opisuje swoje 
i innych uczucia 
i emocje oraz cechy 
charakteru; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie opisuje 
swoje i innych 
uczucia i emocje oraz 
cechy charakteru. 

Poprawnie i 
swobodnie opisuje 
swoje i innych 
uczucia i emocje oraz 
cechy charakteru, 
stosując bogate 
słownictwo i struktury 
gramatyczne. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Zna zasady użycia 
i tworzenia czasu past 
simple, ale stosując 
je, popełnia liczne 
błędy. Z pomocą 
kolegi / koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
formy przeszłe 
czasowników 
regularnych; 
dopasowuje formy 
przeszłe nieregularne; 
uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
czasownikami 
w czasie past simple; 
tworzy zdania 
twierdzące, 
przeczące, pytania 
i odpowiedzi krótkie 
w czasie past simple;  
stosuje typowe 
określenia czasu dla 

Zna zasady użycia 
i tworzenia czasu past 
simple, ale stosując 
je, popełnia błędy. 
Tworzy formy 
przeszłe 
czasowników 
regularnych; 
dopasowuje formy 
przeszłe nieregularne; 
uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
czasownikami 
w czasie past simple; 
tworzy zdania 
twierdzące, 
przeczące, pytania 
i odpowiedzi krótkie 
w czasie past simple;  
stosuje typowe 
określenia czasu dla 
czasu past simple; 
tłumaczy fragmenty 

Zna zasady użycia 
i tworzenia czasu past 
simple; niekiedy 
popełnia błędy. 
Tworzy formy 
przeszłe 
czasowników 
regularnych; 
dopasowuje formy 
przeszłe nieregularne; 
uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
czasownikami 
w czasie past simple; 
tworzy zdania 
twierdzące, 
przeczące, pytania 
i odpowiedzi krótkie 
w czasie past simple;  
stosuje typowe 
określenia czasu dla 
czasu past simple; 
tłumaczy fragmenty 

Zna zasady użycia 
i tworzenia czasu past 
simple. Poprawnie 
tworzy formy przeszłe 
czasowników 
regularnych; 
dopasowuje formy 
przeszłe nieregularne; 
uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
czasownikami 
w czasie past simple; 
tworzy zdania 
twierdzące, 
przeczące, pytania 
i odpowiedzi krótkie 
w czasie past simple;  
stosuje typowe 
określenia czasu dla 
czasu past simple; 
tłumaczy fragmenty 
zdań z języka 
polskiego na język 

– 
 



 

 

czasu past simple; 
tłumaczy fragmenty 
zdań z języka 
polskiego na język 
angielski; popełnia 
liczne błędy. 

zdań z języka 
polskiego na język 
angielski; popełnia 
błędy. 

zdań z języka 
polskiego na język 
angielski; rzadko 
popełnia błędy. 

angielski; nie 
popełnia błędów. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i współdziałanie w 
grupie 

Tworzy pytania 
i odpowiada na 
pytania; pisze zdania 
o sobie w czasie past 
simple; popełniając 
liczne błędy. Razem z 
kolegą / koleżanką 
pisze notatkę 
w czasie przeszłym; 
potrzebuje wsparcia 
nauczyciela. 

Tworzy pytania 
i odpowiada na 
pytania; pisze zdania 
o sobie w czasie past 
simple; popełniając 
błędy. Razem z 
kolegą / koleżanką 
pisze notatkę 
w czasie przeszłym; 
niekiedy potrzebuje 
wsparcia nauczyciela. 

Tworzy pytania 
i odpowiada na 
pytania; pisze zdania 
o sobie w czasie past 
simple; popełniając 
nieliczne błędy. 
Razem z kolegą / 
koleżanką pisze 
notatkę w czasie 
przeszłym; nie 
potrzebuje wsparcia 
nauczyciela. 

Bezbłędnie tworzy 
pytania i odpowiada 
na pytania; pisze 
zdania o sobie 
w czasie past simple; 
Razem z kolegą / 
koleżanką pisze 
notatkę w czasie 
przeszłym, nie 
popełniając błędów. 

Poprawnie tworzy 
szeroką notatkę 
dotyczącą zwyczajów 
i czynności 
rutynowych 
z przeszłości, 
stosując środki 
językowe 
niewskazane w dziale. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela uzyskuje 
i przekazuje 
informacje o faktach, 
doświadczeniach, 
wydarzeniach 
i czynnościach 
w czasie przeszłym, 
popełniając liczne 
błędy. 

Uzyskuje i przekazuje 
koledze / koleżance 
informacje o faktach, 
doświadczeniach, 
wydarzeniach 
i czynnościach 
w czasie przeszłym, 
popełniając  błędy. 

 

Uzyskuje i przekazuje 
koledze / koleżance 
informacje o faktach, 
doświadczeniach, 
wydarzeniach 
i czynnościach 
w czasie przeszłym, 
popełniając nieliczne 
błędy. 

 

Uzyskuje i przekazuje 
koledze / koleżance 
informacje o faktach, 
doświadczeniach, 
wydarzeniach 
i czynnościach 
w czasie przeszłym, 
nie popełniając 
błędów. 

 

Poprawnie prowadzi 
rozmowę dotyczącą 
zwyczajów i 
czynności 
rutynowych z 
przeszłości, stosując 
bogaty zasób 
środków językowych. 

 
 

New Teen Explorer 7  Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                                                                            UNIT 2 – Look at 
me! Listening  

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo) 
i przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki uzupełnia 
mapy myśli. 
Uuzupełnia luki 
w tekście; 
dopasowuje opisy 
osób do fotografii;  

Uzupełnia mapy myśli 
i luki w tekście; 
dopasowuje opisy 
osób do fotografii; 
popełnia  błędy. 

Uzupełnia mapy myśli 
i  luki w tekście; 
dopasowuje opisy 
osób do fotografii; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
mapy myśli i luki 
w tekście i 
dopasowuje opisy 
osób do fotografii. 

– 
 



 

 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Nie w pełni rozumie 
nagrania: pozyskuje 
szczegółowe 
informacje i dobiera 
odpowiedzi do pytań; 
w wymienionych 
zadaniach popełnia 
liczne błędy. 

Na ogół rozumie 
nagrania: pozyskuje 
szczegółowe 
informacje i dobiera 
odpowiedzi do pytań, 
ale w wymienionych 
zadaniach popełnia 
błędy. 

Rozumie nagrania: 
pozyskuje 
szczegółowe 
informacje i dobiera 
odpowiedzi do pytań; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

W pełni rozumie 
nagrania: pozyskuje 
szczegółowe 
informacje 
i poprawnie dobiera 
odpowiedzi do pytań. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych, 
reagowanie ustne 
i przetwarzanie 
informacji 

Opisuje osoby 
przedstawione 
na ilustracjach; 
odgaduje, o jakiej 
osobie jest mowa, na 
podstawie podanego 
przez kolegę opisu; 
popełnia liczne błędy. 

Opisuje osoby 
przedstawione 
na ilustracjach; 
odgaduje, o jakiej 
osobie jest mowa, na 
podstawie podanego 
przez kolegę opisu; 
w zadaniach popełnia 
błędy. 

Opisuje osoby 
przedstawione 
na ilustracjach; 
odgaduje, o jakiej 
osobie jest mowa, na 
podstawie podanego 
przez kolegę opisu; 
w zadaniach rzadko 
popełnia błędy. 

Opisuje osoby 
przedstawione 
na ilustracjach; 
odgaduje, o jakiej 
osobie jest mowa, na 
podstawie podanego 
przez kolegę opisu; 
w zadaniach nie 
popełnia błędów. 

Stosując bogate 
słownictwo, w pełni 
poprawnie opisuje 
osoby przedstawione 
na ilustracjach. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Określa kontekst 
przeczytanej 
rozmowy; odpowiada 
na pytania otwarte; 
układa treść rozmowy 
w określonym 
porządku, popełniając 
liczne błędy. 

Określa kontekst 
przeczytanej 
rozmowy; odpowiada 
na pytania otwarte; 
układa treść rozmowy 
w określonym 
porządku, popełniając 
błędy. 

Określa kontekst 
przeczytanej 
rozmowy; odpowiada 
na pytania otwarte; 
układa treść rozmowy 
w określonym 
porządku, popełniając 
błędy. 

Poprawnie określa 
kontekst przeczytanej 
rozmowy; odpowiada 
na pytania otwarte i 
układa treść rozmowy 
w określonym 
porządku. 

– 
 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo i 
gramatyka) 

Układa pytania 
z wykorzystaniem 
słów w nawiasach; 
popełnia liczne błędy. 

Układa pytania 
z wykorzystaniem 
słów w nawiasach; 
popełnia  błędy. 

Układa pytania 
z wykorzystaniem 
słów w nawiasach; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Bezbłędnie układa 
pytania 
z wykorzystaniem 
słów w nawiasach. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
błędy. 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; niekiedy 
popełnia błędy. 

Poprawnie tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły. 

– 



 

 

uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
liczne błędy. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne, 
współdziałanie 
w grupie 

Opisuje wybraną 
osobę; tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
podpowiedzi; zadaje 
pytania zamknięte 
i otwarte o wybranej 
osobie i udziela 
odpowiedzi; odgaduje 
osobę opisaną przez 
kolegę / koleżankę; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy 
i ma problemy z 
komunikacją. 

Opisuje wybraną 
osobę; tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
podpowiedzi; zadaje 
pytania zamknięte 
i otwarte o wybranej 
osobie i udziela 
odpowiedzi; odgaduje 
osobę opisaną przez 
kolegę / koleżankę; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia błędy i 
czasami ma problemy 
z komunikacją. 

Opisuje wybraną 
osobę; tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
podpowiedzi; zadaje 
pytania zamknięte 
i otwarte o wybranej 
osobie i udziela 
odpowiedzi; odgaduje 
osobę opisaną przez 
kolegę / koleżankę; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia niewielkie 
błędy, ale nie ma 
problemów 
z komunikacją. 

Poprawnie opisuje 
wybraną osobę; 
tworzy rozmowę na 
podstawie 
podpowiedzi; zadaje 
pytania zamknięte 
i otwarte o wybranej 
osobie i udziela 
odpowiedzi; odgaduje 
osobę opisaną przez 
kolegę / koleżankę. 

Stosując bogate 
słownictwo i struktury 
językowe, 
w pełni poprawnie 
i swobodnie 
wykonuje wszystkie 
zadania na lekcji. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo i 
gramatyka) 

Tworzy przymiotniki 
od czasowników o 
różnym znaczeniu, ale 
myli nowe słowa; 
uzupełnia luki 
w tekście; dobiera 
przyimki; dopasowuje 
początki zdań do ich 
zakończeń; popełnia 
liczne błędy. 

Tworzy przymiotniki 
od czasowników o 
różnym znaczeniu, 
zna nowe słowa, ale 
popełnia błędy; 
uzupełnia luki 
w tekście; dobiera 
przyimki; dopasowuje 
początki zdań do ich 
zakończeń; popełnia 
błędy. 

Tworzy przymiotniki 
od czasowników o 
różnym znaczeniu, 
zna nowe słowa, 
uzupełnia luki 
w tekście; dobiera 
przyimki; dopasowuje 
początki zdań do ich 
zakończeń; niekiedy 
popełnia błędy. 

Poprawnie tworzy 
przymiotniki od 
czasowników o 
różnym znaczeniu, 
zna nowe słowa, 
uzupełnia luki 
w tekście; dobiera 
przyimki; dopasowuje 
początki zdań do ich 
zakończeń. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Opisuje swoje 
uczucia i emocje; 
dopytuje o uczucia 
i emocje innych i 
uzyskuje odpowiedzi; 
wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat 

Opisuje swoje 
uczucia i emocje; 
dopytuje o uczucia 
i emocje innych i 
uzyskuje odpowiedzi; 
wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat 

Opisuje swoje 
uczucia i emocje; 
dopytuje o uczucia 
i emocje innych i 
uzyskuje odpowiedzi; 
wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat 

Poprawnie opisuje 
swoje uczucia 
i emocje; dopytuje 
o uczucia i emocje 
innych i uzyskuje 
odpowiedzi; wyraża 
i uzasadnia swoją 

Poprawnie i 
swobodnie tworzy 
wszystkie wypowiedzi 
ustne i reaguje, 
stosując słownictwo 
wykraczające poza 
ramy tej lekcji. 



 

 

wartości wyglądu 
zewnętrznego, ale ma 
problemy 
z komunikacją 
i popełnia liczne 
błędy. 

wartości wyglądu 
zewnętrznego, 
czasami ma problemy 
z komunikacją 
i popełnia błędy. 

wartości wyglądu 
zewnętrznego, 
czasami popełnia 
błędy. 

opinię na temat 
wartości wyglądu 
zewnętrznego. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą 
nauczyciela opisuje 
swoje uczucia 
emocje; popełnia 
liczne błędy. 

Opisuje swoje 
uczucia i emocje; 
popełnia błędy. 

Opisuje swoje 
uczucia i emocje; 
czasami popełnia 
błędy. 

Poprawnie opisuje 
swoje uczucia 
i emocje. 
 

Poprawnie i 
swobodnie tworzy 
wszystkie wypowiedzi 
pisemne, stosując 
bogate struktury 
językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka)  

Dobiera odpowiednie 
formy czasownika 
i uzupełnia luki 
w tekście (past simple 
lub past continuous), 
ale sprawia mu to 
trudności; ma duże 
problemy 
z rozpoznawaniem 
konieczności 
zastosowania czasu 
past continuous; 
tworzy zdania 
twierdzące, pytania 
i zdania przeczące 
w czasie past 
continuous; popełnia 
liczne błędy. 

Dobiera odpowiednie 
formy czasownika 
i uzupełnia luki 
w tekście (past simple 
lub past continuous), 
ale czasami sprawia 
mu to trudności; 
miewa problemy 
z rozpoznawaniem 
konieczności 
zastosowania czasu 
past continuous; 
tworzy zdania 
twierdzące, pytania 
i zdania przeczące 
w czasie past 
continuous; popełnia 
błędy. 

Dobiera odpowiednie 
formy czasownika 
i uzupełnia luki 
w tekście (past simple 
lub past continuous); 
na ogół rozpoznaje 
konieczność 
zastosowania czasu 
past continuous; 
tworzy zdania 
twierdzące, pytania 
i zdania przeczące 
w czasie past 
continuous; popełnia 
nieliczne błędy. 

Bezbłędnie dobiera 
odpowiednie formy 
czasownika 
i uzupełnia luki 
w tekście (past simple 
lub past continuous); 
rozpoznaje 
konieczność 
zastosowania czasu 
past continuous; 
tworzy zdania 
twierdzące, pytania 
i zdania przeczące 
w czasie past 
continuous. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych, 
reagowanie ustne 
i przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
rozmowę pomiędzy 
mamą i córką na 
temat rodzinnego 
zdjęcia; zadaje 
pytania i odpowiada 

Tworzy rozmowę 
pomiędzy mamą 
i córką na temat 
rodzinnego zdjęcia; 
zadaje pytania 
i odpowiada na 
pytania 
o czynnościach 

Tworzy rozmowę 
pomiędzy mamą 
i córką na temat 
rodzinnego zdjęcia; 
zadaje pytania 
i odpowiada na 
pytania 
o czynnościach 

Tworzy poprawną 
rozmowę pomiędzy 
mamą i córką na 
temat rodzinnego 
zdjęcia; zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania 
o czynnościach 

Poprawnie i 
swobodnie tworzy 
wszystkie wypowiedzi 
ustne i reaguje, 
stosując struktury 
językowe 
wykraczające poza 
ramy tej lekcji. 



 

 

na pytania 
o czynnościach 
z przeszłości; na 
podstawie 
podpowiedzi 
i ilustracji tworzy 
rozmowę pomiędzy 
policjantem 
i świadkiem napadu 
na bank; popełnia 
liczne błędy. 

z przeszłości; na 
podstawie 
podpowiedzi 
i ilustracji tworzy 
rozmowę pomiędzy 
policjantem 
i świadkiem napadu 
na bank; popełnia 
błędy. 

z przeszłości; na 
podstawie 
podpowiedzi 
i ilustracji tworzy 
rozmowę pomiędzy 
policjantem 
i świadkiem napadu 
na bank; czasami 
popełnia błędy. 

z przeszłości; na 
podstawie 
podpowiedzi 
i ilustracji tworzy 
poprawną rozmowę 
pomiędzy policjantem 
i świadkiem napadu 
na bank. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo i 
gramatyka) 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela uzupełnia 
luki wyrazami 
łączącymi; stosuje 
wyrazy łączące 
przy podawaniu 
kolejności wydarzeń; 
dobiera odpowiednie 
wyrażenia 
rozpoczynające 
i kończące list 
nieformalny; popełnia 
liczne błędy. 

Uzupełnia luki 
wyrazami łączącymi; 
stosuje wyrazy 
łączące 
przy podawaniu 
kolejności wydarzeń; 
dobiera odpowiednie 
wyrażenia 
rozpoczynające 
i kończące list 
nieformalny; popełnia 
błędy. 

Uzupełnia luki 
wyrazami łączącymi; 
stosuje wyrazy 
łączące 
przy podawaniu 
kolejności wydarzeń; 
dobiera odpowiednie 
wyrażenia 
rozpoczynające 
i kończące list 
nieformalny; niekiedy 
popełnia błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
luki wyrazami 
łączącymi; stosuje 
wyrazy łączące 
przy podawaniu 
kolejności wydarzeń; 
dobiera odpowiednie 
wyrażenia 
rozpoczynające 
i kończące list 
nieformalny. 

– 
 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Układa informacje 
w liście w określonym 
porządku, często 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Układa informacje 
w liście w określonym 
porządku, czasami 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Układa informacje 
w liście w określonym 
porządku, niekiedy 
popełnia błędy. 

Samodzielnie i 
poprawnie układa 
informacje w liście 
w określonym 
porządku. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Pisze list prywatny: 
opowiada 
o wydarzeniach 
z przeszłości; opisuje 
osoby, które 
uczestniczyły 

Pisze list prywatny: 
opowiada 
o wydarzeniach 
z przeszłości; opisuje 
osoby, które 
uczestniczyły 

Pisze list prywatny: 
opowiada 
o wydarzeniach 
z przeszłości; opisuje 
osoby, które 
uczestniczyły 

Bezbłędnie pisze list 
prywatny: opowiada 
o wydarzeniach 
z przeszłości; opisuje 
osoby, które 
uczestniczyły 

Bezbłędnie i 
swobodnie pisze list 
prywatny: opowiada 
o wydarzeniach 
z przeszłości; opisuje 
osoby, które 



 

 

w wydarzeniu; 
opisuje emocje 
związane z tym 
wydarzeniem; stosuje 
nieformalny styl 
wypowiedzi, ale liczne 
błędy zakłócają 
komunikację. 

 

w wydarzeniu; 
opisuje emocje 
związane z tym 
wydarzeniem; stosuje 
nieformalny styl 
wypowiedzi, ale błędy 
w części tekstu 
zakłócają 
komunikację.  

w wydarzeniu; 
opisuje emocje 
związane z tym 
wydarzeniem; stosuje 
nieformalny styl 
wypowiedzi; nieliczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

w wydarzeniu; 
opisuje emocje 
związane z tym 
wydarzeniem; stosuje 
nieformalny styl 
wypowiedzi. 

uczestniczyły 
w wydarzeniu; 
opisuje emocje 
związane z tym 
wydarzeniem; stosuje 
nieformalny styl 
wypowiedzi, 
wykorzystując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

 Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
liczne błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje 
zadania z zakresu 
znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Korzystając z pomocy 
kolegi / koleżanki, 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału; często 

Z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału;  popełnia 
błędy. 

Z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału;  niekiedy 
popełnia błędy. 

Z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału. Wszystkie 
odpowiedzi są 
poprawne. 

– 
 



 

 

popełnia błędy. 

Znajomość funkcji 
językowych 

Do opisanych sytuacji 
dobiera właściwą 
reakcję; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 
liczne błędy. 

Do opisanych sytuacji 
dobiera właściwą 
reakcję; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 
błędy. 

Do opisanych sytuacji 
dobiera właściwą 
reakcję; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 
nieliczne błędy. 

Do opisanych sytuacji 
dobiera właściwą 
reakcję; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi. 
Wszystkie odpowiedzi 
są poprawne. 

– 
 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 

Ma liczne problemy ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
w języku angielskim 
i uzupełnieniem luk w 
e-mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tekstu; 
korzysta z pomocy 
kolegi / koleżanki lub 
nauczyciela. 

Niekiedy ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
w języku angielskim 
i uzupełnieniem luk w 
e-mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tekstu; 
czasami korzysta 
z pomocy kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela. 

Na ogół nie ma 
problemów ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
w języku angielskim 
i uzupełnieniem luk w 
e-mailu w języku 
polskim zgodnie z 
treścią tekstu; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst w języku 
angielskim i 
poprawnie 
uzupełnienia luki w e-
mailu w języku 
polskim zgodnie z 
treścią tekstu. 

– 
 

Znajomość środków 
językowych 
i przetwarzanie 
językowe 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię, 
ale popełnia liczne 
błędy. 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię, 
ale popełnia błędy. 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię;  popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
zdania z luką, 
wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Posługując się 
wzorem, pisze list 
prywatny, ale liczne 
błędy zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Posługując się 
wzorem, pisze list 
prywatny, ale  błędy 
zakłócają przekaz 
niektórych części 
wypowiedzi. 

Posługując się 
wzorem, pisze list 
prywatny; czasami 
popełnia błędy. 

Bezbłędnie pisze list 
prywatny. 

Bezbłędnie i 
swobodnie pisze list 
prywatny, 
wykorzystując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 
 
 

Odpowiada na 
pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
nagrania; popełnia 
liczne błędy. 

Odpowiada na 
pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
nagrania; popełnia 
błędy. 

Odpowiada na 
pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
nagrania; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie dpowiada 
na pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
nagrania. 

– 
 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
/ koleżanki odpowiada 
na pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
tekstu; popełnia 
liczne błędy. 

Na ogół odpowiada 
na pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
tekstu; popełnia 
błędy. 

Samodzielnie 
odpowiada na pytania 
otwarte zgodnie 
z treścią tekstu; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie odpowiada 
na pytania otwarte, 
zgodnie z treścią 
tekstu. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Na podstawie 
podanych przykładów 
pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące 
kina, popełniając 
liczne błędy. 

Na podstawie 
podanych przykładów 
pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące 
kina, popełniając 
błędy. 

Na podstawie 
podanych przykładów 
pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące 
kina, popełniając 
nieliczne błędy. 

Na podstawie 
podanych przykładów 
poprawnie pyta 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
kina. 

Poprawnie prowadzi 
rozmowę dotyczącą 
kina, stosując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych, 
przetwarzanie 
informacji, 
współdziałanie w 
grupie 
 

Korzystając z pomocy 
nauczyciela lub 
kolegi, pisze tekst na 
vlog dotyczący 
ulubionego filmu, ale 
liczne błędy zakłócają 
komunikację. Przy 
pomocy kolegi, 
przedstawia w języku 
angielskim dane z 
 wykresu dotyczące 
częstotliwości 
chodzenia do kina; w 
wypowiedzi tej 
popełnia liczne błędy. 

Posługując się 
planem, pisze tekst 
na vlog dotyczący 
ulubionego 
filmu, ale błędy 
zakłócają 
komunikację. 
Przedstawia w języku 
angielskim dane 
z wykresu dotyczące 
częstotliwości 
chodzenia do kina; w 
wypowiedzi tej 
popełnia błędy. 
 

Posługując się 
planem, pisze tekst 
na vlog dotyczący 
ulubionego 
filmu; nieliczne błędy 
nie 
zakłócają 
komunikacji. 
Na ogół poprawnie 
przedstawia w języku 
angielskim dane 
z wykresu dotyczące 
częstotliwości 
chodzenia do kina. 
 

Samodzielnie i 
poprawnie pisze tekst 
na vlog dotyczący 
ulubionego 
filmu. 
Bezbłędnie 
przedstawia w języku 
angielskim dane z 
wykresu dotyczące 
częstotliwości 
chodzenia 
do kina. 
 

Samodzielnie 
i poprawnie, 
stosując bogate 
słownictwo i struktury 
gramatyczne, pisze 
tekst 
na vlog dotyczący 
ulubionego filmu. 
Bezbłędnie 
relacjonując dane 
przedstawione na 
wykresie, stosuje 
bogate słownictwo 
i struktury 
gramatyczne. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 



 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
wykonuje poniższe 
zadania, popełniając 
liczne błędy: rozumie  
przeczytany tekst 
i określa główną myśl 
każdego paragrafu; 
odnajduje w tekście 
określone informacje 
i odpowiada na 
pytania otwarte. 

Wykonuje poniższe 
zadania, popełniając 
błędy: rozumie  
przeczytany tekst 
i określa główną myśl 
każdego paragrafu; 
odnajduje w tekście 
określone informacje 
i odpowiada na 
pytania otwarte. 

Wykonuje poniższe 
zadania, czasami 
popełniając błędy: 
rozumie przeczytany 
tekst i określa główną 
myśl każdego 
paragrafu; odnajduje 
w tekście określone 
informacje 
i odpowiada na 
pytania otwarte. 

Poprawnie wykonuje 
poniższe zadania: 
rozumie przeczytany 
tekst i określa główną 
myśl każdego 
paragrafu; odnajduje 
w tekście określone 
informacje 
i odpowiada na 
pytania otwarte. 

– 

Przetwarzanie 
informacji 

Przekazuje w języku 
polskim informacje 
sformułowane w 
tekście w języku 
angielskim; popełnia 
liczne błędy. 

Przekazuje w języku 
polskim informacje 
sformułowane w 
tekście w języku 
angielskim; popełnia 
błędy. 

Przekazuje w języku 
polskim informacje 
sformułowane w 
tekście w języku 
angielskim; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie przekazuje 
w języku polskim 
informacje 
sformułowane w 
tekście w języku 
angielskim. 

 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo) 

Łączy czasowniki 
i rzeczowniki 
oraz przymiotniki  
z rzeczownikami 
w popularne 
kolokacje; często 
popełnia błędy. 

Łączy czasowniki 
i rzeczowniki 
oraz przymiotniki  
z rzeczownikami 
w popularne 
kolokacje;  popełnia 
błędy. 

Łączy czasowniki 
i rzeczowniki 
oraz przymiotniki  
z rzeczownikami 
w popularne 
kolokacje; niekiedy 
popełnia błędy. 

Poprawnie łączy 
czasowniki 
i rzeczowniki 
oraz przymiotniki  
z rzeczownikami 
w popularne 
kolokacje. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne, 
współdziałanie 
w grupie 

Zadaje utworzone 
przez siebie pytania 
i odpowiada na 
pytania zadane przez 
rówieśników; opisuje 
wybrane polskie 
święto narodowe 
i odgaduje święta 
narodowe opisane 
przez rówieśników; 
ma liczne problemy 
z komunikacją. 

Zadaje utworzone 
przez siebie pytania 
i odpowiada na 
pytania zadane przez 
rówieśników; opisuje 
wybrane polskie 
święto narodowe 
i odgaduje święta 
narodowe opisane 
przez rówieśników; 
czasami ma problemy 
z komunikacją. 

Zadaje utworzone 
przez siebie pytania 
i odpowiada na 
pytania zadane przez 
rówieśników; opisuje 
wybrane polskie 
święto narodowe 
i odgaduje święta 
narodowe opisane 
przez rówieśników; 
czasami popełnia 
błędy. 

Poprawnie i 
swobodnie zadaje 
utworzone przez 
siebie pytania 
i odpowiada na 
pytania zadane przez 
rówieśników; opisuje 
wybrane polskie 
święto narodowe 
i odgaduje święta 
narodowe opisane 
przez rówieśników. 

Poprawnie i 
swobodnie zadaje 
utworzone przez 
siebie pytania 
i odpowiada na 
pytania zadane przez 
rówieśników; opisuje 
wybrane polskie 
święto narodowe 
i odgaduje święta 
narodowe opisane 
przez rówieśników; 
stosując bogate 
słownictwo. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 



 

 

kształcenia PP    Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo) i 
przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi 
dobiera odpowiednie 
czasowniki frazowe 
w zdaniach; łączy 
czasowniki frazowe 
z definicjami; 
uzupełnia luki; 
dopasowuje słowa do 
fotografii; popełnia 
liczne błędy. 

Dobiera odpowiednie 
czasowniki frazowe 
w zdaniach; łączy 
czasowniki frazowe 
z definicjami; 
uzupełnia luki; 
dopasowuje słowa do 
fotografii; popełnia 
błędy. 

Dobiera odpowiednie 
czasowniki frazowe 
w zdaniach; łączy 
czasowniki frazowe 
z definicjami; 
uzupełnia luki; 
dopasowuje słowa do 
fotografii; niekiedy 
popełnia błędy. 

Poprawnie dobiera 
odpowiednie 
czasowniki frazowe 
w zdaniach; łączy 
czasowniki frazowe 
z definicjami; 
uzupełnia luki; 
dopasowuje słowa do 
fotografii. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Pyta i odpowiada na 
pytania otwarte 
stosując czasowniki 
frazowe; często 
popełnia błędy. 

Pyta i odpowiada na 
pytania otwarte 
stosując czasowniki 
frazowe; popełnia 
błędy. 

Pyta i odpowiada na 
pytania otwarte 
stosując czasowniki 
frazowe; czasami 
popełnia błędy. 

Zadaje poprawne 
pytania i odpowiada 
na pytania otwarte 
stosując czasowniki 
frazowe. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Korzystając z pomocy 
nauczyciela pisze 
notatkę o sobie, 
stosując nowe 
słownictwo; popełnia 
liczne błędy. 

Pisze notatkę o sobie, 
stosując nowe 
słownictwo; niekiedy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela i popełnia 
błędy. 

Pisze notatkę o sobie, 
stosując nowe 
słownictwo; niekiedy 
popełnia błędy. 

Poprawnie pisze 
notatkę o sobie, 
stosując nowe 
słownictwo. 

Poprawnie i 
swobodnie pisze 
notatkę o sobie 
stosując słownictwo 
wykraczające poza 
ramy tej lekcji. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 

Zna zasady tworzenia 
i zastosowania czasu 
present continuous 
dla określania planów 
i zamiarów, ale 
stosując je, popełnia 
liczne błędy: tworzy 
zdania w czasie 
present continuous; 
rozpoznaje zdania, 
w których podana jest 
informacja 
o zaplanowanej 

Zna zasady tworzenia 
i zastosowania czasu 
present continuous 
dla określania planów 
i zamiarów, ale 
stosując je, popełnia 
błędy: tworzy zdania 
w czasie present 
continuous; 
rozpoznaje zdania, 
w których podana jest 
informacja 
o zaplanowanej 

Zna zasady tworzenia 
i zastosowania czasu 
present continuous 
dla określania planów 
i zamiarów, stosując 
je, czasami popełnia 
błędy: tworzy zdania 
w czasie present 
continuous; 
rozpoznaje zdania, 
w których podana jest 
informacja 
o zaplanowanej 

Zna zasady tworzenia 
i zastosowania czasu 
present continuous 
dla określania planów 
i zamiarów: 
poprawnie tworzy 
zdania w czasie 
present continuous; 
rozpoznaje zdania, 
w których podana jest 
informacja 
o zaplanowanej 
przyszłości; stosuje 

– 



 

 

przyszłości; stosuje 
określenia czasu 
typowe dla wyrażania 
niedalekiej 
zaplanowanej 
przyszłości. 

przyszłości; stosuje 
określenia czasu 
typowe dla wyrażania 
niedalekiej 
zaplanowanej 
przyszłości. 

przyszłości; stosuje 
określenia czasu 
typowe dla wyrażania 
niedalekiej 
zaplanowanej 
przyszłości. 

określenia czasu 
typowe dla wyrażania 
niedalekiej 
zaplanowanej 
przyszłości. 

Przetwarzanie 
informacji 

Ze wsparciem 
nauczyciela 
odpowiada na pytania 
otwarte na podstawie 
informacji podanych 
na biletach. 

Samodzielnie 
odpowiada na pytania 
otwarte na podstawie 
informacji podanych 
na biletach; popełnia 
błędy. 

Samodzielnie 
odpowiada na pytania 
otwarte na podstawie 
informacji podanych 
na biletach; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie odpowiada 
na pytania otwarte na 
podstawie informacji 
podanych na biletach. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne, 
współdziałanie 
w grupie 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
zaplanowanej 
niedalekiej 
przyszłości; 
opowiada o planach 
na ferie; popełnia 
liczne błędy. 

Ze wsparciem kolegi / 
koleżanki zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
zaplanowanej 
niedalekiej 
przyszłości; 
opowiada o planach 
na ferie; popełnia 
błędy. 

Ze wsparciem kolegi / 
koleżanki zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
zaplanowanej 
niedalekiej 
przyszłości; 
opowiada o planach 
na ferie; czasami 
popełnia błędy. 

Współpracując w 
grupie, poprawnie 
zadaje pytania 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
zaplanowanej 
niedalekiej 
przyszłości; 
opowiada o planach 
na ferie. 

Współpracując w 
grupie, poprawnie i 
swobodnie zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
zaplanowanej 
niedalekiej 
przyszłości; 
opowiada o planach 
na ferie, stosując 
struktury językowe 
wykraczające poza 
ramy tej lekcji. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Ze wsparciem 
nauczyciela zapisuje 
swoje i innych plany 
na najbliższy tydzień; 
popełnia liczne błędy. 

Zapisuje swoje 
i innych plany na 
najbliższy tydzień; 
popełnia błędy. 

Zapisuje swoje 
i innych plany na 
najbliższy tydzień; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie zapisuje 
swoje i innych plany 
na najbliższy tydzień. 

Poprawnie zapisuje 
swoje i innych plany 
na najbliższy tydzień, 
stosując 
zróżnicowane środki 
językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo) i 
przetwarzanie 
informacji 

Ze wsparciem kolegi / 
koleżanki dopasowuje 
słowa i pytania do 
fotografii; popełnia 

Dopasowuje słowa 
i pytania do fotografii; 
popełnia liczne błędy. 

Dopasowuje słowa 
i pytania do fotografii; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie 
dopasowuje słowa 
i pytania do fotografii; 

– 



 

 

liczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 
 

Nie zawsze rozumie 
tekst nagrania: 
wskazuje ilustrację, o 
której jest mowa w 
nagraniu; pozyskuje 
informacje na temat 
planów i zamiarów 
różnych osób. 
W zadaniach popełnia 
liczne błędy. 

Na ogół rozumie tekst 
nagrania: wskazuje 
ilustrację, o której jest 
mowa w nagraniu; 
pozyskuje informacje 
na temat planów 
i zamiarów różnych 
osób. W zadaniach 
popełnia  błędy. 

Rozumie tekst 
nagrania: wskazuje 
ilustrację, o której jest 
mowa w nagraniu; 
pozyskuje informacje 
na temat planów 
i zamiarów różnych 
osób. W zadaniach 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Rozumie tekst 
nagrania i poprawnie 
wykonuje związane z 
nim zadania. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki wyszukuje 
w tekście określone 
informacje; określa, 
czy zdania na temat 
przeczytanej 
rozmowy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe; popełnia 
liczne błędy. 

Wyszukuje w tekście 
określone informacje; 
określa, czy zdania na 
temat przeczytanej 
rozmowy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe; popełnia 
błędy. 

Wyszukuje w tekście 
określone informacje; 
określa, czy zdania na 
temat przeczytanej 
rozmowy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe; niekiedy 
popełnia błędy. 

Wyszukuje w tekście 
określone informacje; 
poprawnie określa, 
czy zdania na temat 
przeczytanej 
rozmowy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe. 

– 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 
 

Uzupełnia brakujące 
fragmenty dialogu; 
zapisuje treść 
ustnego zaproszenia; 
popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia brakujące 
fragmenty dialogu; 
zapisuje treść 
ustnego zaproszenia; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia brakujące 
fragmenty dialogu; 
zapisuje treść 
ustnego zaproszenia; 
czasami popełnia 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
brakujące fragmenty 
dialogu; zapisuje 
treść ustnego 
zaproszenia. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
błędy. 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; niekiedy 
popełnia błędy. 

Poprawnie tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły. 

– 



 

 

liczne błędy. 

Przetwarzanie 
informacji, 
reagowanie ustne i 
współdziałanie w 
grupie 

Zaprasza i odpowiada 
na zaproszenie; 
dopytuje o szczegóły 
zaproszenia; tworzy 
rozmowę na 
podstawie tekstu 
zaproszenia 
i podpowiedzi; 
rozmawia na temat 
sposobu świętowania 
swoich urodzin i na 
temat własnych 
upodobań 
związanych 
z przyjęciami. 
W swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy 
i ma problemy z 
komunikacją. 

Zaprasza i odpowiada 
na zaproszenie; 
dopytuje o szczegóły 
zaproszenia; tworzy 
rozmowę na 
podstawie tekstu 
zaproszenia 
i podpowiedzi; 
rozmawia na temat 
sposobu świętowania 
swoich urodzin i na 
temat własnych 
upodobań 
związanych 
z przyjęciami. 
W swoich 
wypowiedziach 
popełnia błędy i 
niekiedy ma problemy 
z komunikacją. 

Zaprasza i odpowiada 
na zaproszenie; 
dopytuje o szczegóły 
zaproszenia; tworzy 
rozmowę na 
podstawie tekstu 
zaproszenia 
i podpowiedzi; 
rozmawia na temat 
sposobu świętowania 
swoich urodzin i na 
temat własnych 
upodobań 
związanych 
z przyjęciami. 
W swoich 
wypowiedziach 
rzadko popełnia błędy 
i raczej nie ma 
problemów z  
komunikacją. 

Zaprasza i odpowiada 
na zaproszenie; 
dopytuje o szczegóły 
zaproszenia; tworzy 
rozmowę na 
podstawie tekstu 
zaproszenia 
i podpowiedzi; 
rozmawia na temat 
sposobu świętowania 
swoich urodzin i na 
temat własnych 
upodobań 
związanych 
z przyjęciami. 
W swoich 
wypowiedziach nie 
popełnia błędów i nie 
ma problemów z  
komunikacją. 

Stosując bogate 
słownictwo i struktury 
językowe, 
w pełni poprawnie 
i swobodnie 
wykonuje wszystkie 
zadania na lekcji. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela 
przekazuje informacje 
zawarte w e-mailu; 
tłumaczy fragmenty 
zdań z języka 
polskiego na język 
angielski; popełnia 
liczne błędy. 

Przekazuje informacje 
zawarte w e-mailu; 
tłumaczy fragmenty 
zdań z języka 
polskiego na język 
angielski; popełnia 
błędy. 

Przekazuje informacje 
zawarte w e-mailu; 
tłumaczy fragmenty 
zdań z języka 
polskiego na język 
angielski; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie przekazuje 
informacje zawarte 
w e-mailu i tłumaczy 
fragmenty zdań 
z języka polskiego na 
język angielski. 

– 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
 

Dobiera właściwe 
słowa w tekście; 
rozwiązuje  
krzyżówkę; uzupełnia 
tekst wyrazami z 

Dobiera właściwe 
słowa w tekście; 
rozwiązuje  
krzyżówkę; uzupełnia 
tekst wyrazami z 

Dobiera właściwe 
słowa w tekście; 
rozwiązuje  
krzyżówkę; uzupełnia 
tekst wyrazami z 

Poprawnie dobiera 
właściwe słowa 
w tekście; rozwiązuje 
krzyżówkę; uzupełnia 
tekst wyrazami z 

– 



 

 

ramki. We wszystkich 
tych zadaniach 
popełnia liczne błędy. 

ramki. We wszystkich 
tych zadaniach 
popełnia  błędy. 

ramki. Niekiedy 
popełnia  błędy. 

ramki. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela rozmawia 
o sposobach 
komunikowania się 
kiedyś i dziś; 
popełnia liczne błędy. 

Rozmawia 
o sposobach 
komunikowania się 
kiedyś i dziś; 
popełnia błędy. 

Rozmawia 
o sposobach 
komunikowania się 
kiedyś i dziś; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Rozmawia 
o sposobach 
komunikowania się 
kiedyś i dziś; nie 
popełnia błędów. 

Swobodnie i 
poprawnie rozmawia 
o sposobach 
komunikowania się 
kiedyś i dziś. W 
swoich 
wypowiedziach 
stosuje słownictwo 
wykraczające poza 
ramy tej lekcji. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Uzupełnia tabelę 
o sposobach 
komunikowania się 
kiedyś i dziś; pisze 
instrukcję jak wysłać 
e-mail; popełnia 
liczne błędy. 

Uzupełnia tabelę 
o sposobach 
komunikowania się 
kiedyś i dziś; pisze 
instrukcję jak wysłać 
e-mail; popełnia 
błędy. 

Uzupełnia tabelę 
o sposobach 
komunikowania się 
kiedyś i dziś; pisze 
instrukcję jak wysłać 
e-mail; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
tabelę o sposobach 
komunikowania się 
kiedyś i dziś; pisze 
instrukcję jak wysłać 
e-mail. 

Wszystkie zadania 
wykonuje poprawnie 
i swobodnie stosując 
bogate słownictwo. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 
 

Uzupełnia luki 
odpowiednimi 
przyimkami 
i wyrażeniami 
przyimkowymi; 
dobiera właściwe 
wyrazy w zdaniach; 
odnajduje przyimki 
i wyrażenia 
przyimkowe 
w podanych 
zdaniach; uzupełnia 
tabelę z przyimkami; 
popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia luki 
odpowiednimi 
przyimkami 
i wyrażeniami 
przyimkowymi; 
dobiera właściwe 
wyrazy w zdaniach; 
odnajduje przyimki 
i wyrażenia 
przyimkowe 
w podanych 
zdaniach; uzupełnia 
tabelę z przyimkami; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia luki 
odpowiednimi 
przyimkami 
i wyrażeniami 
przyimkowymi; 
dobiera właściwe 
wyrazy w zdaniach; 
odnajduje przyimki 
i wyrażenia 
przyimkowe 
w podanych 
zdaniach; uzupełnia 
tabelę z przyimkami; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
luki odpowiednimi 
przyimkami 
i wyrażeniami 
przyimkowymi; 
dobiera właściwe 
wyrazy w zdaniach; 
odnajduje przyimki 
i wyrażenia 
przyimkowe 
w podanych 
zdaniach; uzupełnia 
tabelę z przyimkami. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 

We współpracy z 
kolegą / koleżanką 

We współpracy z 
kolegą / koleżanką 

We współpracy z 
kolegą / koleżanką 

We współpracy z 
kolegą / koleżanką 



 

 

reagowanie ustne, 
współdziałanie 
w grupie 

nauczyciela tworzy 
opowiadanie 
o wydarzeniu 
z przeszłości, 
używając różnych 
przyimków; układa 
zdania z przyimkami 
o wybranych 
przedmiotach; 
popełnia liczne błędy. 

tworzy opowiadanie 
o wydarzeniu 
z przeszłości, 
używając różnych 
przyimków; układa 
zdania z przyimkami 
o wybranych 
przedmiotach; 
popełnia błędy. 

tworzy opowiadanie 
o wydarzeniu 
z przeszłości, 
używając różnych 
przyimków; układa 
zdania z przyimkami 
o wybranych 
przedmiotach; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

tworzy poprawne 
opowiadanie 
o wydarzeniu 
z przeszłości, 
używając różnych 
przyimków; układa 
poprawne zdania 
z przyimkami 
o wybranych 
przedmiotach. 

swobodnie tworzy 
poprawne 
opowiadanie 
o wydarzeniu 
z przeszłości, 
używając różnych 
przyimków; 
swobodnie układa 
poprawne zdania 
z przyimkami 
o wybranych 
przedmiotach, 
stosując różnorodne 
struktury językowe. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Opisuje obrazek 
wykorzystując 
przyimki i wyrażenia 
przyimkowe podane 
w tabeli; popełnia 
liczne błędy. 

Opisuje obrazek 
wykorzystując 
przyimki i wyrażenia 
przyimkowe podane 
w tabeli; popełnia 
błędy. 

Opisuje obrazek 
wykorzystując 
przyimki i wyrażenia 
przyimkowe podane 
w tabeli; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie opisuje 
obrazek 
wykorzystując 
przyimki i wyrażenia 
przyimkowe podane 
w tabeli. 

Poprawnie opisuje 
obrazek 
wykorzystując 
przyimki i wyrażenia 
przyimkowe podane 
w tabeli i stosując 
różnorodne struktury 
językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela 
sprawdza, czy w 
zaproszeniu ujęte 
zostały wszystkie 
kluczowe informacje; 
ma duże problemy ze 
zrozumieniem treści 
zaproszenia. 

Sprawdza, czy 
w zaproszeniu ujęte 
zostały wszystkie 
kluczowe informacje; 
ma problemy ze 
zrozumieniem treści 
zaproszenia. 

Sprawdza, czy 
w zaproszeniu ujęte 
zostały wszystkie 
kluczowe informacje; 
na ogół nie ma 
problemów ze 
zrozumieniem treści 
zaproszenia. 

Sprawdza, czy 
w zaproszeniu ujęte 
zostały wszystkie 
kluczowe informacje; 
nie ma problemów ze 
zrozumieniem treści 
zaproszenia. 

– 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka), 
przetwarzanie 
informacji 
 

Uzupełnia luki 
w tekście 
zaproszenia; 
dopasowuje kategorie 
zaproszenia do 
podanych informacji; 

Uzupełnia luki 
w tekście 
zaproszenia; 
dopasowuje kategorie 
zaproszenia do 
podanych informacji; 

Uzupełnia luki 
w tekście 
zaproszenia; 
dopasowuje kategorie 
zaproszenia do 
podanych informacji; 

Uzupełnia luki 
w tekście 
zaproszenia; 
dopasowuje kategorie 
zaproszenia do 
podanych informacji; 

– 



 

 

uzupełnia tabelę 
szczegółami 
o wydarzeniu; 
uzupełnia zdania 
informacjami 
podanymi w tabeli; 
uzupełnia tabelę 
z przyimkami; na 
podstawie 
ogłoszenia, uzupełnia 
e-mail w języku 
polskim. W podanych 
wyżej zadaniach 
popełnia liczne błędy. 

uzupełnia tabelę 
szczegółami 
o wydarzeniu; 
uzupełnia zdania 
informacjami 
podanymi w tabeli; 
uzupełnia tabelę 
z przyimkami; na 
podstawie 
ogłoszenia, uzupełnia 
e-mail w języku 
polskim. W podanych 
wyżej zadaniach 
popełnia błędy. 

uzupełnia tabelę 
szczegółami 
o wydarzeniu; 
uzupełnia zdania 
informacjami 
podanymi w tabeli; 
uzupełnia tabelę 
z przyimkami; na 
podstawie 
ogłoszenia, uzupełnia 
e-mail w języku 
polskim. W podanych 
wyżej zadaniach 
popełnia sporadyczne 
błędy. 

uzupełnia tabelę 
szczegółami 
o wydarzeniu; 
uzupełnia zdania 
informacjami 
podanymi w tabeli; 
uzupełnia tabelę 
z przyimkami; na 
podstawie 
ogłoszenia, uzupełnia 
e-mail w języku 
polskim. Wszystkie 
zadania wykonuje 
poprawnie. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela 
w szczegółach 
zapisuje informacje, 
które będą zawarte 
w zaproszeniu; pisze 
zaproszenie bądź e-
mail z zaproszeniem 
według wytycznych; 
ale liczne błędy 
zakłócają zrozumienie 
całego tekstu. 

W szczegółach 
zapisuje informacje, 
które będą zawarte 
w zaproszeniu, 
popełniając błędy; 
pisze zaproszenie 
bądź e-mail 
z zaproszeniem 
według wytycznych; 
ale błędy zakłócają 
zrozumienie 
niektórych 
fragmentów tekstu. 

W szczegółach 
zapisuje informacje, 
które będą zawarte 
w zaproszeniu, 
czasami popełniając 
błędy; pisze 
zaproszenie bądź e-
mail z zaproszeniem 
według wytycznych; 
rzadkie błędy nie 
zakłócają rozumienia 
tekstu. 

W szczegółach 
zapisuje informacje, 
które będą zawarte 
w zaproszeniu,; 
poprawnie pisze 
zaproszenie bądź e-
mail z zaproszeniem 
według wytycznych. 

Swobodnie, 
poprawnie 
i w szczegółach 
zapisuje informacje, 
które będą zawarte 
w zaproszeniu; pisze 
zaproszenie bądź e-
mail z zaproszeniem 
według wytycznych, 
stosując złożone 
struktury językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

 Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 

Poprawnie wykonuje 
zadania z zakresu 
znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

– 
 



 

 

liczne błędy. błędy. nieliczne błędy. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; często 
popełnia błędy. 

Odpowiada na 
pytania otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; popełnia 
błędy. 

Odpowiada na 
pytania otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; niekiedy 
popełnia błędy. 

Odpowiada na 
pytania otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z 
wypowiedzią; 
uzupełnia notatkę na 
podstawie 
wysłuchanego 
materiału; 
dopasowuje zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi. 
Wszystkie odpowiedzi 
są poprawne. 

– 
 

Znajomość funkcji 
językowych 

Do usłyszanych pytań 
dobiera właściwą 
odpowiedź; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 
liczne błędy. 

Do usłyszanych pytań 
dobiera właściwą 
odpowiedź; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 
błędy. 

Do usłyszanych pytań 
dobiera właściwą 
odpowiedź; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 
nieliczne błędy. 

Do usłyszanych pytań 
dobiera właściwą 
odpowiedź; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi. 
Wszystkie odpowiedzi 
są poprawne. 

– 
 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 

Ma liczne problemy ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
w języku angielskim 
i uzupełnieniu luk w 
e-mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tekstu; 
dobiera właściwy 

Niekiedy ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
w języku angielskim 
i uzupełnieniu luk w 
e-mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tekstu; 

Na ogół nie ma 
problemów ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
w języku angielskim 
i uzupełnieniu luk w 
e-mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tekstu; 

Rozumie przeczytany 
tekst w języku 
angielskim i 
poprawnie 
uzupełnienia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tekstu; 
poprawnie dobiera 

– 
 



 

 

tekst do podanych 
zdań; dobiera zdania 
do luk w tekście; 
korzysta z pomocy 
kolegi / koleżanki lub 
nauczyciela. 

dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czasami korzysta 
z pomocy kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela. 

dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; dobiera zdania 
do luk w tekście;  
popełnia nieliczne 
błędy. 

właściwy tekst do 
podanych zdań; 
poprawnie dobiera 
zdania do luk w 
tekście. 

Znajomość środków 
językowych 
i przetwarzanie 
informacji 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
w odpowiedniej 
formie wyrazy podane 
w nawiasach; 
tłumaczy na język 
angielski fragmenty 
podane w nawiasach; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię, 
ale popełnia liczne 
błędy. 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
w odpowiedniej 
formie wyrazy podane 
w nawiasach; 
tłumaczy na język 
angielski fragmenty 
podane w nawiasach; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię, 
ale popełnia błędy. 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
w odpowiedniej 
formie wyrazy podane 
w nawiasach; 
tłumaczy na język 
angielski fragmenty 
podane w nawiasach; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię; popełnia 
nieliczne błędy. 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
w odpowiedniej 
formie wyrazy podane 
w nawiasach; 
tłumaczy na język 
angielski fragmenty 
podane w nawiasach; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię. Wszystkie 
zadania wykonuje 
poprawnie. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Pisze zaproszenie 
według podanych 
wytycznych, ale 
liczne błędy zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze zaproszenie 
według podanych 
wytycznych, ale  
błędy zakłócają 
przekaz niektórych 
części wypowiedzi. 

Pisze zaproszenie 
według podanych 
wytycznych; czasami 
popełnia błędy. 

Bezbłędnie pisze 
zaproszenie według 
podanych 
wytycznych. 

Bezbłędnie i 
swobodnie pisze 
zaproszenie według 
podanych 
wytycznych, 
wykorzystując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 

Uzupełnia mapę 
myśli; dopasowuje 
wyrażenia z get do 
właściwych definicji; 
uzupełnia tekst 
wyrazami z ramki; 
popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia mapę 
myśli; dopasowuje 
wyrażenia z get do 
właściwych definicji; 
uzupełnia tekst 
wyrazami z ramki; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia mapę 
myśli; dopasowuje 
wyrażenia z get do 
właściwych definicji; 
uzupełnia tekst 
wyrazami z ramki; 
popełnia nieliczne 

Poprawnie uzupełnia 
mapę myśli; 
dopasowuje 
wyrażenia z get do 
właściwych definicji; 
uzupełnia tekst 
wyrazami z ramki. 

– 



 

 

błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela rozumie 
przeczytany tekst 
i odpowiada 
na pytania otwarte; 
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami, lub 
wyrazami z ramki; 
określa, czy zdania do 
tekstu są prawdziwe 
bądź  fałszywe; 
popełnia liczne błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst i odpowiada 
na pytania otwarte; 
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami, lub 
wyrazami z ramki; 
określa, czy zdania do 
tekstu są prawdziwe 
bądź  fałszywe; 
popełnia błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst i odpowiada 
na pytania otwarte; 
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami, lub 
wyrazami z ramki; 
określa, czy zdania do 
tekstu są prawdziwe 
bądź  fałszywe; 
czasami popełnia 
błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst i odpowiada 
na pytania otwarte; 
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami, lub 
wyrazami z ramki; 
określa, czy zdania do 
tekstu są prawdziwe 
bądź  fałszywe; 
poprawnie rozwiązuje 
wszystkie zadania. 

– 

Przetwarzanie 
informacji i tworzenie 
wypowiedzi ustnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela opowiada 
o życiu codziennym 
osoby przedstawionej 
na ilustracji używając 
wyrażeń z get; 
popełnia liczne błędy. 

Opowiada o życiu 
codziennym osoby 
przedstawionej na 
ilustracji używając 
wyrażeń z get; 
popełnia  błędy. 

Opowiada o życiu 
codziennym osoby 
przedstawionej na 
ilustracji używając 
wyrażeń z get; 
niekiedy popełnia  
błędy. 

Poprawnie opowiada 
o życiu codziennym 
osoby przedstawionej 
na ilustracji używając 
wyrażeń z get. 

Poprawnie i 
swobodnie opowiada 
o życiu codziennym 
osoby przedstawionej 
na ilustracji używając 
wyrażeń z get oraz 
innych 
urozmaiconych 
struktur. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Dopasowuje słowa 
i wyrażenia do 
ilustracji; odgaduje 
słowa i wyrażenia 
z rozsypanki literowej 
oraz z wykreślanki; 
dobiera czasowniki 
w zdaniach; uzupełnia 
zdania brakującymi 
wyrazami; tworzy 
zdania z rozsypanki 
wyrazowej. We 
wszystkich zadaniach 

Dopasowuje słowa 
i wyrażenia do 
ilustracji; odgaduje 
słowa i wyrażenia 
z rozsypanki literowej 
oraz z wykreślanki; 
dobiera czasowniki 
w zdaniach; uzupełnia 
zdania brakującymi 
wyrazami; tworzy 
zdania z rozsypanki 
wyrazowej. We 
wszystkich zadaniach 

Dopasowuje słowa 
i wyrażenia do 
ilustracji; odgaduje 
słowa i wyrażenia 
z rozsypanki literowej 
oraz z wykreślanki; 
dobiera czasowniki 
w zdaniach; uzupełnia 
zdania brakującymi 
wyrazami; tworzy 
zdania z rozsypanki 
wyrazowej; czasami 
popełnia błędy. 

Poprawnie 
dopasowuje słowa 
i wyrażenia do 
ilustracji; odgaduje 
słowa i wyrażenia 
z rozsypanki literowej 
oraz z wykreślanki; 
dobiera czasowniki 
w zdaniach; uzupełnia 
zdania brakującymi 
wyrazami; tworzy 
zdania z rozsypanki 
wyrazowej. 

– 



 

 

popełnia liczne błędy. popełnia błędy. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Opowiada o wybranej 
czynności domowej 
i odgaduje inną, na 
podstawie wyjaśnień 
kolegi; potrzebuje 
wsparcia nauczyciela; 
popełnia liczne błędy. 

Opowiada o wybranej 
czynności domowej 
i ,odgaduje inną na 
podstawie wyjaśnień 
kolegi; czasami 
potrzebuje wsparcia 
nauczyciela; popełnia 
błędy. 

Opowiada o wybranej 
czynności domowej 
i odgaduje inną, na 
podstawie wyjaśnień 
kolegi; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie opowiada 
o wybranej czynności 
domowej i odgaduje 
inną, na podstawie 
wyjaśnień kolegi. 

Poprawnie i 
swobodnie opowiada 
o wybranej czynności 
domowej, stosując 
szeroki zakres 
środków językowych, 
i odgaduje inną, na 
podstawie wyjaśnień 
kolegi. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Ze wsparciem kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela uzupełnia 
notatki w tabeli na 
temat obowiązków 
domowych dziecka, 
nastolatka i osoby 

dorosłej; popełnia 
liczne błędy. 

Samodzielnie 
uzupełnia notatki 
w tabeli na temat 
obowiązków 
domowych dziecka, 
nastolatka i osoby 

dorosłej; popełnia 
błędy. 

Samodzielnie 
uzupełnia notatki 
w tabeli na temat 
obowiązków 
domowych dziecka, 
nastolatka i osoby 

dorosłej; czasami 
popełnia błędy. 

Samodzielnie 
uzupełnia notatki 
w tabeli na temat 
obowiązków 
domowych dziecka, 
nastolatka i osoby 

dorosłej; nie popełnia 
błędów. 

Swobodnie uzupełnia 
notatki w tabeli na 
temat obowiązków 
domowych dziecka, 
nastolatka i osoby 
dorosłej, stosując 
szeroki zakres 
środków językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Zna konstrukcję be 
going to i czas future 
simple, ale  zadania 
gramatyczne 
związane 
z tworzeniem 
i użyciem tej 
konstrukcji wykonuje 
przy pomocy 
nauczyciela: tworzy 
zdania w be going to 
i future simple; 
uzupełnia zdania 
czasownikami 
w odpowiedniej 
formie; uzupełnia 
tekstem dymki do 
ilustracji; popełnia 

Zna konstrukcję be 
going to i czas future 
simple,  zadania 
gramatyczne 
związane 
z tworzeniem i użyciem 
tej konstrukcji 
wykonuje 
samodzielnie, ale 
popełnia błędy: 
tworzy zdania w be 
going to i future 
simple; uzupełnia 
zdania czasownikami 
w odpowiedniej 
formie; uzupełnia 
tekstem dymki do 
ilustracji. 

Zna konstrukcję be 
going to i czas future 
simple,  zadania 
gramatyczne 
związane 
z tworzeniem 
i użyciem tej 
konstrukcji wykonuje 
samodzielnie; 
czasami popełnia 
błędy: tworzy zdania 
w be going to i future 
simple; uzupełnia 
zdania czasownikami 
w odpowiedniej 
formie; uzupełnia 
tekstem dymki do 
ilustracji. 

Zna konstrukcję be 
going to i czas future 
simple,  zadania 
gramatyczne 
związane 
z tworzeniem 
i użyciem tej 
konstrukcji wykonuje 
samodzielnie; nie 
popełnia błędów: 
tworzy zdania w be 
going to i future 
simple; uzupełnia 
zdania czasownikami 
w odpowiedniej 
formie; uzupełnia 
tekstem dymki do 
ilustracji. 

– 



 

 

liczne błędy. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z trudem zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
przyszłości; mówi 
jakie czynności 
domowe zamierza 
wykonać w najbliższy 
weekend; popełnia 
liczne błędy. 

Z pewnym trudem 
zadaje pytania 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
przyszłości; mówi 
jakie czynności 
domowe zamierza 
wykonać w najbliższy 
weekend; popełnia 
błędy. 

Bez trudu zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
przyszłości; mówi 
jakie czynności 
domowe zamierza 
wykonać w najbliższy 
weekend; czasami 
popełnia błędy. 

Swobodnie zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
przyszłości; mówi 
jakie czynności 
domowe zamierza 
wykonać w najbliższy 
weekend; nie 
popełnia błędów. 

Swobodnie prowadzi 
rozmowę na temat 
przyszłości; stosuje 
szeroką gamę 
środków językowych. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą 
nauczyciela uzupełnia 
zdania dotyczące 
przyszłości; pisze 
pytania do podanych 
odpowiedzi; 
uzupełnia tabelę 
pisząc notatkę 
o swoich zamiarach 
w określonej 
przyszłości; popełnia 
liczne błędy. 

Uzupełnia zdania 
dotyczące 
przyszłości; pisze 
pytania do podanych 
odpowiedzi; 
uzupełnia tabelę 
pisząc notatkę 
o swoich zamiarach 
w określonej 
przyszłości; popełnia  
błędy. 

Uzupełnia zdania 
dotyczące 
przyszłości; pisze 
pytania do podanych 
odpowiedzi; 
uzupełnia tabelę 
pisząc notatkę 
o swoich zamiarach 
w określonej 
przyszłości; czasami 
popełnia  błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
zdania dotyczące 
przyszłości; pisze 
pytania do podanych 
odpowiedzi; 
uzupełnia tabelę 
pisząc notatkę 
o swoich zamiarach 
w określonej 
przyszłości. 

Sporządza obszerne, 
poprawnie napisane 
notatki dotyczące 
przyszłości, planów 
na najbliższą 
przyszłość, stosując 
szeroką gamę 
środków językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka)  

Dopasowuje 
kategorie do 
odpowiedzi; dobiera 
możliwe zakończenia 
zdań; ma problemy ze 
zrozumieniem 
kontekstu; popełnia 
liczne błędy. 

Dopasowuje 
kategorie do 
odpowiedzi; dobiera 
możliwe zakończenia 
zdań; czasami ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
kontekstu; popełnia 
błędy. 

Dopasowuje 
kategorie do 
odpowiedzi; dobiera 
możliwe zakończenia 
zdań; czasami 
popełnia błędy. 

Bezbłędnie 
dopasowuje kategorie 
do odpowiedzi; 
dobiera możliwe 
zakończenia zdań. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi  ustnych 

Ma trudności ze 
zrozumieniem 
kontekstu wypowiedzi 
i znalezieniem w niej 
określonych 

Rozumie kontekst 
wypowiedzi i znajduje 
w niej określone 
informacje; czasami 
korzysta ze wsparcia 

Rozumie kontekst 
wypowiedzi i znajduje 
w niej określone 
informacje; dobiera 
odpowiedzi; 

Bezbłędnie rozumie 
kontekst wypowiedzi 
i znajduje w niej 
określone informacje; 
dobiera odpowiedzi; 

– 



 

 

informacji;  korzysta 
ze wsparcia kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela; dobiera 
odpowiedzi; 
uzupełnia luki 
w notatce; popełnia 
liczne błędy. 

kolegi / koleżanki lub 
nauczyciela; dobiera 
odpowiedzi; 
uzupełnia luki 
w notatce; popełnia  
błędy. 

uzupełnia luki 
w notatce; czasami 
popełnia  błędy. 

uzupełnia luki 
w notatce. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Otrzymawszy 
wsparcie 
od nauczyciela, 
rozmawia 
o przyszłości; 
popełnia liczne błędy. 

Otrzymując niekiedy 
wsparcie 
od nauczyciela, 
rozmawia 
o przyszłości; 
popełnia błędy. 

Rozmawia o 
przyszłości; popełnia 
niekiedy błędy. 

Poprawnie rozmawia 
o przyszłości. 

Poprawnie i 
swobodnie rozmawia 
o przyszłości, 
stosując 
zróżnicowane środki 
językowe. 

 
 
 

New Teen Explorer 7  Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                                                                            UNIT 4 – A Day in 
the Life Speaking 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki nazywa 
potrawy i napoje; 
uzupełnia i dobiera 
dialogi usłyszane 
w restauracji; 
dopasowuje nazwy 
potraw i napojów do 
fotografii; popełnia 
liczne błędy. 

Samodzielnie 
dopasowuje nazwy do 
potraw i napojów; 
uzupełnia i dobiera 
dialogi usłyszane 
w restauracji; 
dopasowuje nazwy 
potraw i napojów do 
fotografii; popełnia  
błędy. 

Samodzielnie 
dopasowuje nazwy do 
potraw i napojów; 
uzupełnia i dobiera 
dialogi usłyszane 
w restauracji; 
dopasowuje nazwy 
potraw i napojów do 
fotografii; popełnia 
nieliczne błędy. 

Samodzielnie i 
poprawnie 
dopasowuje nazwy do 
potraw i napojów; 
uzupełnia i dobiera 
dialogi usłyszane 
w restauracji; 
dopasowuje nazwy 
potraw i napojów do 
fotografii. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi  
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki rozumie 
przeczytaną rozmowę 
i określa jej kontekst 
oraz wyraża swoją 
opinię; popełnia 
liczne błędy. 

Rozumie przeczytaną 
rozmowę i określa jej 
kontekst oraz wyraża 
swoją opinię; 
popełnia  błędy. 

Rozumie przeczytaną 
rozmowę i określa jej 
kontekst oraz wyraża 
swoją opinię; czasami 
popełnia  błędy. 

Poprawnie rozumie 
przeczytaną rozmowę 
i określa jej kontekst 
oraz wyraża swoją 
opinię. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
rozmowę na 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 

Poprawnie tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 

– 



 

 

podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
liczne błędy. 

i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
błędy. 

i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; niekiedy 
popełnia błędy. 

modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły. 

Przetwarzanie 
informacji i 
reagowanie ustne 

Ma problemy 
z wykonaniem 
poniższych zadań: 
czyta menu 
restauracji 
i odpowiada 
na pytania otwarte 
utworzone przez 
kolegę; na podstawie 
podanego menu pisze 
dialog mający miejsce 
w restauracji; wyraża 
swoją opinię na temat 
posiłków i nawyków 
żywieniowych 
młodych ludzi; 
zamawia posiłek 
w restauracji; pełniąc 
rolę kelnera przyjmuje 
zamówienie 
w restauracji; zadaje 
pytania otwarte na 
temat menu 
restauracji i uzyskuje 
odpowiedzi; popełnia 
liczne błędy. 

Czyta menu 
restauracji 
i odpowiada 
na pytania otwarte 
utworzone przez 
kolegę; na podstawie 
podanego menu pisze 
dialog mający miejsce 
w restauracji; wyraża 
swoją opinię na temat 
posiłków i nawyków 
żywieniowych 
młodych ludzi; 
zamawia posiłek 
w restauracji; pełniąc 
rolę kelnera przyjmuje 
zamówienie 
w restauracji; zadaje 
pytania otwarte na 
temat menu 
restauracji i uzyskuje 
odpowiedzi; popełnia 
błędy. 

Czyta menu 
restauracji 
i odpowiada 
na pytania otwarte 
utworzone przez 
kolegę; na podstawie 
podanego menu pisze 
dialog mający miejsce 
w restauracji; wyraża 
swoją opinię na temat 
posiłków i nawyków 
żywieniowych 
młodych ludzi; 
zamawia posiłek 
w restauracji; pełniąc 
rolę kelnera przyjmuje 
zamówienie 
w restauracji; zadaje 
pytania otwarte na 
temat menu 
restauracji i uzyskuje 
odpowiedzi; czasami 
popełnia błędy. 

Czyta menu 
restauracji 
i odpowiada 
na pytania otwarte 
utworzone przez 
kolegę; na podstawie 
podanego menu pisze 
dialog mający miejsce 
w restauracji; wyraża 
swoją opinię na temat 
posiłków i nawyków 
żywieniowych 
młodych ludzi; 
zamawia posiłek 
w restauracji; pełniąc 
rolę kelnera przyjmuje 
zamówienie 
w restauracji; zadaje 
pytania otwarte na 
temat menu 
restauracji i uzyskuje 
odpowiedzi. 
Wszystkie zadania 
wykonuje poprawnie. 

Stosując bogate 
słownictwo i struktury 
językowe, w pełni 
poprawnie 
i swobodnie 
wykonuje wszystkie 
zadania na lekcji. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 
i przetwarzanie 

Ma problemy 
z poprawnym 
stosowaniem nowego 
słownictwa. Z 

Miewa problemy 
z poprawnym 
stosowaniem nowego 
słownictwa. 

Nie ma problemów 
z poprawnym 
stosowaniem nowego 
słownictwa. 

Poprawnie 
dopasowuje słowa do 
ilustracji; dobiera 
właściwe wyrazy 

– 



 

 

informacji pomocą kolegi / 
koleżanki dopasowuje 
słowa do ilustracji; 
dobiera właściwe 
wyrazy w zdaniach; 
uzupełnia luki; układa 
wyrazy 
z rozrzuconych liter 
(Scrabble); popełnia 
liczne błędy. 

Dopasowuje słowa do 
ilustracji; dobiera 
właściwe wyrazy 
w zdaniach; uzupełnia 
luki; układa wyrazy 
z rozrzuconych liter 
(Scrabble); popełnia  
błędy. 

Dopasowuje słowa do 
ilustracji; dobiera 
właściwe wyrazy 
w zdaniach; uzupełnia 
luki; układa wyrazy 
z rozrzuconych liter 
(Scrabble); rzadko 
popełnia  błędy. 

w zdaniach; uzupełnia 
luki; układa wyrazy 
z rozrzuconych liter 
(Scrabble) 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Po otrzymaniu 
wsparcia ze strony 
nauczyciela, 
opowiada o pracy 
zarobkowej; wyraża 
swoją opinię na temat 
pracy zarobkowej 
uczniów oraz swojego 
stosunku do 
pieniędzy. Liczne 
błędy zaburzają 
komunikację. 

Opowiada o pracy 
zarobkowej; wyraża 
swoją opinię na temat 
pracy zarobkowej 
uczniów oraz swojego 
stosunku do 
pieniędzy. Popełnione 
błędy czasami 
zaburzają 
komunikację. 

Opowiada o pracy 
zarobkowej; wyraża 
swoją opinię na temat 
pracy zarobkowej 
uczniów oraz swojego 
stosunku do 
pieniędzy. Nieliczne 
błędy nie zaburzają 
komunikacji. 

Poprawnie opowiada 
o pracy zarobkowej; 
wyraża swoją opinię 
na temat pracy 
zarobkowej uczniów 
oraz swojego 
stosunku do 
pieniędzy. 

Poprawnie i 
swobodnie opowiada 
o pracy zarobkowej; 
wyraża swoją opinię 
na temat pracy 
zarobkowej uczniów 
oraz swojego 
stosunku do 
pieniędzy. W swoich 
wypowiedziach 
stosuje szeroki 
zakres środków 
językowych. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą koleżanki / 
kolegi uzupełnia 
tabelę notatkami, 
przyjmując rolę 
kierownika sklepu 
spożywczego; 
popełnia liczne błędy, 
które zaburzają 
przekaz wypowiedzi. 

Uzupełnia tabelę 
notatkami, przyjmując 
rolę kierownika 
sklepu spożywczego; 
popełnia  błędy, które 
w niektórych 
miejscach zaburzają 
przekaz wypowiedzi. 

Uzupełnia tabelę 
notatkami, przyjmując 
rolę kierownika 
sklepu spożywczego; 
nieliczne  błędy, nie 
zaburzają przekazu 
wypowiedzi. 

Poprawnie uzupełnia 
tabelę notatkami, 
przyjmując rolę 
kierownika sklepu 
spożywczego. 

Poprawnie uzupełnia 
tabelę notatkami, 
przyjmując rolę 
kierownika sklepu 
spożywczego. 
Stosuje szeroki 
zakres środków 
językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Ma problemy 
z rozróżnianiem 
i stosowaniem 
rzeczowników 
policzalnych 

Czasami ma problemy 
z rozróżnianiem 
i stosowaniem 
rzeczowników 
policzalnych 

Rozróżnia i stosuje 
rzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne oraz 
zaimki i określniki 

Poprawnie rozróżnia 
i stosuje rzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne oraz 
zaimki i określniki 

– 



 

 

i niepoliczalnych oraz 
zaimków 
i określników 
ilościowych. Z 
pomocą nauczyciela 
dobiera właściwe 
określniki ilości; 
uzupełnia luki; 
dobiera odpowiednie 
zaimki i określniki 
ilościowe do 
ilustracji; uzupełnia 
zdania na podstawie 
obrazka; popełnia 
liczne błędy. 

i niepoliczalnych oraz 
zaimków 
i określników 
ilościowych. Dobiera 
właściwe określniki 
ilości; uzupełnia luki; 
dobiera odpowiednie 
zaimki i określniki 
ilościowe do 
ilustracji; uzupełnia 
zdania na podstawie 
obrazka; popełnia 
błędy. 

 

ilościowe. Dobiera 
właściwe określniki 
ilości; uzupełnia luki; 
dobiera odpowiednie 
zaimki i określniki 
ilościowe do 
ilustracji; uzupełnia 
zdania na podstawie 
obrazka; popełnia 
nieliczne błędy. 

 

ilościowe. Dobiera 
właściwe określniki 
ilości; uzupełnia luki; 
dobiera odpowiednie 
zaimki i określniki 
ilościowe do 
ilustracji; uzupełnia 
zdania na podstawie 
obrazka. 

 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Zadaje pytania 
dotyczące ilości 
i odpowiada na 
pytania zadane przez 
kolegę; popełnia 
liczne błędy. 

Zadaje pytania 
dotyczące ilości 
i odpowiada na 
pytania zadane przez 
kolegę; popełnia 
błędy. 

Zadaje pytania 
dotyczące ilości 
i odpowiada na 
pytania zadane przez 
kolegę; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie zadaje 
pytania dotyczące 
ilości i odpowiada na 
pytania zadane przez 
kolegę. 

Poprawnie i 
swobodnie zadaje 
pytania dotyczące 
ilości i odpowiada na 
pytania zadane przez 
kolegę, stosując 
szeroką gamę 
środków językowych. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 

Przy wsparciu 
nauczyciela uzupełnia 
opis obrazka; 
popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia opis 
obrazka; popełnia 
błędy. 

Uzupełnia opis 
obrazka; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie i 
swobodnie uzupełnia 
opis obrazka. 

Poprawnie i 
swobodnie uzupełnia 
opis obrazka, 
uwzględniając 
szczegóły i stosując 
szeroką gamę 
środków językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi  
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela określa 
główną myśl, intencje 
nadawcy i kontekst 
wypowiedzi 
w przeczytanym e-
mailu; odpowiada na 

Samodzielnie określa 
główną myśl, intencje 
nadawcy i kontekst 
wypowiedzi 
w przeczytanym e-
mailu; odpowiada na 
pytania otwarte; 
analizuje treść i formę 

Samodzielnie określa 
główną myśl, intencje 
nadawcy i kontekst 
wypowiedzi 
w przeczytanym e-
mailu; odpowiada na 
pytania otwarte; 
analizuje treść i formę 

Poprawnie określa 
główną myśl, intencje 
nadawcy i kontekst 
wypowiedzi 
w przeczytanym e-
mailu; odpowiada na 
pytania otwarte; 
analizuje treść i formę 

– 



 

 

pytania otwarte; 
analizuje treść i formę 
przeczytanego e-
maila pod kontem 
wymagań; popełnia 
liczne błędy. 

przeczytanego e-
maila pod kontem 
wymagań; jednak 
popełnia błędy. 

przeczytanego e-
maila pod kontem 
wymagań; rzadko 
popełnia błędy. 

przeczytanego e-
maila pod kontem 
wymagań. 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Ma trudności 
z wykonywaniem 
zadań typu: 
odnajdywanie 
przymiotników 
w tekście e-maila 
i określanie ich 
znaczenia; 
przyporządkowywanie 
początków zdań do 
odpowiednich 
paragrafów e-maila; 
dopasowywanie 
przymiotników 
z przysłówkami do ich 
synonimów 
i wstawianie ich we 
właściwe miejsce 
w tekście; 
tłumaczenie 
fragmentów e-maila 
z języka polskiego na 
język angielski; 
popełnia liczne błędy.  

Na ogół nie ma 
trudności 
z wykonywaniem 
zadań typu: 
odnajdywanie 
przymiotników 
w tekście e-maila 
i określanie ich 
znaczenia; 
przyporządkowywanie 
początków zdań do 
odpowiednich 
paragrafów e-maila; 
dopasowywanie 
przymiotników 
z przysłówkami do ich 
synonimów 
i wstawianie ich we 
właściwe miejsce 
w tekście; 
tłumaczenie 
fragmentów e-maila 
z języka polskiego na 
język angielski, ale 
popełnia błędy. 

Nie ma trudności 
z wykonywaniem 
zadań typu: 
odnajdywanie 
przymiotników 
w tekście e-maila 
i określanie ich 
znaczenia; 
przyporządkowywanie 
początków zdań do 
odpowiednich 
paragrafów e-maila; 
dopasowywanie 
przymiotników 
z przysłówkami do ich 
synonimów 
i wstawianie ich we 
właściwe miejsce 
w tekście; 
tłumaczenie 
fragmentów e-maila 
z języka polskiego na 
język angielski, 
czasami popełnia 
błędy. 

Poprawnie wykonuje 
zadania typu: 
odnajdywanie 
przymiotników 
w tekście e-maila 
i określanie ich 
znaczenia; 
przyporządkowywanie 
początków zdań do 
odpowiednich 
paragrafów e-maila; 
dopasowywanie 
przymiotników 
z przysłówkami do ich 
synonimów 
i wstawianie ich we 
właściwe miejsce 
w tekście; 
tłumaczenie 
fragmentów e-maila 
z języka polskiego na 
język angielski, nie 
popełnia błędów. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Pisze e-mail do 
przyjaciela, w którym 
opisuje swoje plany 
na najbliższą 
przyszłość, wyraża 
opinię i zaprasza do 
udziału w wydarzeniu; 
posługuje się stylem 
nieformalnym; 
popełnia liczne błędy, 
które zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze e-mail do 
przyjaciela, w którym 
opisuje swoje plany 
na najbliższą 
przyszłość, wyraża 
opinię i zaprasza do 
udziału w wydarzeniu; 
posługuje się stylem 
nieformalnym; 
popełnia błędy, które 
w niektórych 
fragmentach 
zakłócają przekaz 

Pisze e-mail do 
przyjaciela, w którym 
opisuje swoje plany 
na najbliższą 
przyszłość, wyraża 
opinię i zaprasza do 
udziału w wydarzeniu; 
posługuje się stylem 
nieformalnym; 
czasami popełnia 
błędy, ale nie 
zakłócają one 
przekazu wypowiedzi. 

Poprawnie i 
swobodnie pisze e-
mail do przyjaciela, 
w którym opisuje 
swoje plany na 
najbliższą przyszłość, 
wyraża opinię 
i zaprasza do udziału 
w wydarzeniu; 
posługuje się stylem 
nieformalnym. 

Poprawnie i 
swobodnie pisze e-
mail do przyjaciela, 
w którym opisuje 
swoje plany na 
najbliższą przyszłość, 
wyraża opinię 
i zaprasza do udziału 
w wydarzeniu; 
posługuje się stylem 
nieformalnym, 
stosuje bogate i 
zróżnicowane środki 



 

 

wypowiedzi. językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

 Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
liczne błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje 
zadania z zakresu 
znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem nagrań 
i wykonaniem zadań 
poniżej: z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; często 
popełnia błędy. 

Rozumie nagrania: 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; popełnia 
błędy. 

Rozumie nagrania: 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; czasami 
popełnia błędy. 

Rozumie nagrania: 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; nie 
popełnia błędów. 

– 
 

Znajomość funkcji 
językowych 

Dobiera właściwą 
reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji, popełnia 
liczne błędy. 

Dobiera właściwą 
reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji, popełnia 
błędy. 

Dobiera właściwą 
reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji, popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie dobiera 
właściwą reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
poprawnie dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji. 

– 
 

Rozumienie Ma liczne problemy ze Rozumie przeczytany Rozumie przeczytany Rozumie przeczytany – 



 

 

wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 

zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
i dobraniem zdań do 
luk w tekście oraz 
przeczytaniem tekstu 
w języku angielskim 
i uzupełnieniem luk w 
e-mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań, ale korzysta z 
pomocy kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela. 

tekst: dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czyta tekst w języku 
angielskim 
i uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; popełnia błędy. 

tekst: dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czyta tekst w języku 
angielskim 
i uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; czasami 
popełnia błędy. 

tekst: dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czyta tekst w języku 
angielskim 
i uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; nie popełnia 
błędów. 

 

Znajomość środków 
językowych 
i przetwarzanie 
informacji 

Tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię, ale 
popełnia liczne błędy. 

Tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię; popełnia 
błędy. 

Tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia luki 
w tekście opisującym 
fotografię; rzadko 
popełnia błędy. 

Poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
poprawnie uzupełnia 
luki w tekście 
opisującym 
fotografię. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Pisze e-mail do 
przyjaciela według 
podanych 
wytycznych, ale 
liczne błędy zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze e-mail do 
przyjaciela według 
podanych 
wytycznych, błędy 
czasami zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze e-mail do 
przyjaciela według 
podanych 
wytycznych, nieliczne 
błędy nie zakłócają 
przekazu wypowiedzi. 

Poprawnie pisze e-
mail do przyjaciela 
według podanych 
wytycznych. 

Bezbłędnie i 
swobodnie pisze e-
mail do przyjaciela 
według podanych 
wytycznych, 
wykorzystując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 
 

Nie zawsze rozumie 
treść nagrania, 
a zadanie typu: 
odpowiadanie na 
pytania otwarte do 
tekstu nagrania 

W większości rozumie 
treść nagrania, a 
zadanie typu: 
odpowiadanie na 
pytania otwarte do 
tekstu nagrania 

Rozumie treść 
nagrania, a zadanie 
typu: odpowiadanie 
na pytania otwarte do 
tekstu nagrania 
wykonuje, 

W pełni rozumie treść 
nagrania i zadanie 
typu: odpowiadanie 
na pytania otwarte do 
tekstu nagrania 
wykonuje bezbłędnie. 

– 
 



 

 

wykonuje przy 
pomocy nauczyciela 
lub kolegi. 

wykonuje, 
popełniając w nim 
błędy. 

popełniając w nim 
nieliczne błędy. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Ma problem ze 
zrozumieniem tekstu; 
odpowiada na pytania 
otwarte do tekstu 
wywiadu, korzystając 
z pomocy nauczyciela 
lub kolegi. 

W większości rozumie 
tekst, ale 
odpowiadając na 
pytania otwarte do 
tekstu wywiadu, 
popełnia błędy. 

Rozumie tekst; 
odpowiadając na 
pytania otwarte do 
tekstu wywiadu, 
sporadycznie 
popełnia błędy. 
 

Rozumie tekst 
i poprawnie 
odpowiada na pytania 
otwarte do tekstu 
wywiadu 
 
 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych, 
współdziałanie w 
grupie 
 

Wspólnie z kolegą 
tworzy notatkę 
dotyczącą danych z 
sondażu. 

 

Samodzielnie tworzy 
notatkę dotyczącą 
danych z sondażu, ale 
popełnia w niej błędy. 

Samodzielnie i na 
ogół poprawnie 
tworzy notatkę 
dotyczącą danych z 
sondażu. 

Bezbłędnie tworzy 
notatkę dotyczącą 
danych z sondażu. 
 

Bezbłędnie tworzy 
notatkę dotyczącą 
danych z sondażu i 
przedstawia wyniki 
sondaży w formie 
graficznej. 

Reagowanie 
na wypowiedzi, 
współdziałanie w 
grupie 

Na podstawie wzoru 
pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące 
spożywania posiłków 
poza domem, wyboru 
restauracji, zaprasza 
przyjaciół do 
restauracji wyjaśnia, 
jak dojechać / dojść 
do danej restauracji. 
Przeprowadza sondaż 
wśród kolegów 
dotyczący ulubionego 
jedzenia; w swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy. 

Pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące 
spożywania posiłków 
poza domem, wyboru 
restauracji, zaprasza 
przyjaciół do 
restauracji, wyjaśnia, 
jak dojechać/ 
dojść do danej 
restauracji. 
Przeprowadza sondaż 
wśród kolegów 
dotyczący ulubionego 
jedzenia; w swoich 
wypowiedziach 
popełnia błędy. 

Pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące 
spożywania posiłków 
poza domem, wyboru 
restauracji, zaprasza 
przyjaciół do 
restauracji, wyjaśnia, 
jak dojechać / 
dojść do danej 
restauracji. 
Przeprowadza sondaż 
wśród kolegów 
dotyczący ulubionego 
jedzenia i przedstawia 
wyniki na forum 
klasy; popełnia w 
swoich 
wypowiedziach 
nieliczne błędy. 

W pełni poprawnie 
pyta 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
spożywania posiłków 
poza domem, wyboru 
restauracji, zaprasza 
przyjaciół do 
restauracji, wyjaśnia, 
jak dojechać / dojść 
do danej restauracji. 
Przeprowadza sondaż 
wśród kolegów 
dotyczący ulubionego 
jedzenia i przedstawia 
wyniki na forum 
klasy. 

Poprawnie i 
swobodnie, stosując 
bogate słownictwo i 
struktury 
gramatyczne,  
prowadzi rozmowę 
dotyczącą 
spożywania posiłków 
poza domem, wyboru 
restauracji, 
zapraszania przyjaciół 
do restauracji, 
wyjaśniania, 
jak dojechać/dojść do 
danej restauracji. 
Przeprowadza 
sondaż wśród 
kolegów dotyczący 
ulubionego jedzenia i 
przedstawia wyniki na 
forum klasy. 

Przetwarzanie 
informacji 

Korzystając ze 
wsparcia kolegów i 
koleżanek, tworzy 
vlog z przepisem na 
wybraną potrawę, 
który publikuje w 

Tworzy vlog z 
przepisem na 
wybraną potrawę; 
który publikuje w 
sieci; błędy czasami 
zakłócają 

Tworzy vlog z 
przepisem na 
wybraną potrawę; 
który publikuje w 
sieci; nieliczne błędy 
nie zakłócają 

Poprawnie tworzy 
vlog z przepisem na 
wybraną potrawę; 
który publikuje w 
sieci. 

Tworzy vlog 
z przepisem na 
wybraną potrawę 
stosując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe; 



 

 

sieci; niestety liczne 
błędy zakłócają 
komunikację. 

komunikację. komunikacji. blog publikuje w 
sieci. 
 

Przetwarzanie 
informacji i 
współdziałanie w 
grupie 

Pracując w grupie 
i korzystając ze 
wsparcia kolegów i 
koleżanek, tworzy 
vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzie; 
przygotowuje 
prezentację vloga; 
niestety liczne błędy 
zakłócają 
komunikację. 

Pracując w grupie, 
tworzy vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzie; 
przygotowuje 
prezentację; błędy 
czasami zakłócają 
komunikację. 

Pracując w grupie, 
tworzy vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzie; 
przygotowuje 
prezentację; nieliczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Pracując w grupie, 
tworzy vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzie; starannie 
przygotowuje 
i prezentuje poprawną 
prezentację. 

Pracując w grupie, 
tworzy vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzie; 
przygotowuje 
poprawną  
prezentację, którą 
swobodnie prezentuje 
stosując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 
 

Nie zawsze rozumie 
tekst, więc pracuje w 
parze z kolegą, 
korzystając z jego 
pomocy: określa 
kontekst wypowiedzi; 
decyduje, czy zdania 
do tekstu są 
prawdziwe czy 
fałszywe; uzupełnia 
luki w zdaniach 
zgodnie z treścią 
tekstu; do wpisów 
blogerek dopasowuje 
wypowiedzi  autorek. 
przekazuje informacje 
zawarte 
w ogłoszeniach; 
uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim na podstawie 
tekstów napisanych 

Na ogół rozumie tekst 
i określa kontekst 
wypowiedzi; 
decyduje, czy zdania 
do tekstu są 
prawdziwe czy 
fałszywe; uzupełnia 
luki w zdaniach 
zgodnie z treścią 
tekstu; do wpisów 
blogerek dopasowuje 
wypowiedzi  autorek. 
przekazuje informacje 
zawarte 
w ogłoszeniach; 
uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim na podstawie 
tekstów napisanych 
w języku angielskim; 
popełnia błędy. 

Rozumie tekst i 
określa kontekst 
wypowiedzi; 
decyduje, czy zdania 
do tekstu są 
prawdziwe czy 
fałszywe; uzupełnia 
luki w zdaniach 
zgodnie z treścią 
tekstu; do wpisów 
blogerek dopasowuje 
wypowiedzi  autorek. 
przekazuje informacje 
zawarte 
w ogłoszeniach; 
uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim na podstawie 
tekstów napisanych 
w języku angielskim; 
czasami popełnia 
błędy. 

Rozumie tekst i 
określa kontekst 
wypowiedzi; 
decyduje, czy zdania 
do tekstu są 
prawdziwe czy 
fałszywe; uzupełnia 
luki w zdaniach 
zgodnie z treścią 
tekstu; do wpisów 
blogerek dopasowuje 
wypowiedzi  autorek. 
przekazuje informacje 
zawarte 
w ogłoszeniach; 
uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim na podstawie 
tekstów napisanych 
w języku angielskim. 
Wszystkie zadania 
wykonuje poprawnie. 

– 



 

 

w języku angielskim; 
popełnia liczne błędy. 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 

Uzupełnia luki 
w zdaniach wyrazami 
wybranymi z tekstu; 
popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia luki 
w zdaniach wyrazami 
wybranymi z tekstu; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia luki 
w zdaniach wyrazami 
wybranymi z tekstu; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
luki w zdaniach 
wyrazami wybranymi 
z tekstu. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych, 
reagowanie ustne, 
współdziałanie 
w grupie 

Ze wsparciem kolegi / 
koleżanki rozmawia 
na temat niezwykłych 
domów; opisuje 
swoje upodobania; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie; 
popełnia liczne błędy 

 

Z kolegą / koleżanką 
rozmawia na temat 
niezwykłych domów; 
opisuje swoje 
upodobania; wyraża 
i uzasadnia swoje 
opinie; popełnia 
błędy. 

 

Z kolegą / koleżanką 
rozmawia na temat 
niezwykłych domów; 
opisuje swoje 
upodobania; wyraża 
i uzasadnia swoje 
opinie; popełnia 
nieliczne błędy. 

 

Z kolegą / koleżanką 
poprawnie i 
swobodnie rozmawia 
na temat niezwykłych 
domów; opisuje 
swoje upodobania; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie. 

Z kolegą / koleżanką 
poprawnie i 
swobodnie rozmawia 
na temat niezwykłych 
domów; opisuje 
swoje upodobania; 
wyraża i uzasadnia 
swoje opinie; stosuje 
szeroki zasób 
środków językowych. 

 
 
 

New Teen Explorer 7  Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                                                                           UNIT 5 – Home 
Sweet Home Vocabulary 1 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Korzystając ze 
wsparcia kolegi / 
koleżanki dopasowuje 
słowa do ilustracji; 
dobiera czasowniki 
frazowe i inne słowa 
w zdaniach; uzupełnia 
luki w zdaniach 
czasownikami 
frazowymi bądź 
innymi brakującymi 
słowami; uzupełnia 
opis ilustracji; układa 
całe pytania; popełnia 
liczne błędy. 

Samodzielnie 
dopasowuje słowa do 
ilustracji; dobiera 
czasowniki frazowe 
i inne słowa 
w zdaniach; uzupełnia 
luki w zdaniach 
czasownikami 
frazowymi bądź 
innymi brakującymi 
słowami; uzupełnia 
opis ilustracji, układa 
całe pytania; ale 
popełnia błędy. 

Samodzielnie 
dopasowuje słowa do 
ilustracji; dobiera 
czasowniki frazowe 
i inne słowa 
w zdaniach; uzupełnia 
luki w zdaniach 
czasownikami 
frazowymi bądź 
innymi brakującymi 
słowami; uzupełnia 
opis ilustracji układa 
całe pytania, czasami 
popełnia błędy. 

Dopasowuje słowa do 
ilustracji; dobiera 
czasowniki frazowe 
i inne słowa 
w zdaniach; uzupełnia 
luki w zdaniach 
czasownikami 
frazowymi bądź 
innymi brakującymi 
słowami; uzupełnia 
opis ilustracji; układa 
całe pytania. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych, 
reagowanie ustne, 
współdziałanie 

Korzystając ze 
wsparcia kolegi / 
koleżanki przyjmuje 
rolę agenta biura 

Przyjmuje rolę agenta 
biura nieruchomości 
i opisuje dom na 
sprzedaż, składa 

Przyjmuje rolę agenta 
biura nieruchomości 
i opisuje dom na 
sprzedaż, składa 

Przyjmuje rolę agenta 
biura nieruchomości 
i opisuje dom na 
sprzedaż, składa 

Przyjmuje rolę agenta 
biura nieruchomości 
i opisuje dom na 
sprzedaż, składa 



 

 

w grupie nieruchomości 
i opisuje dom na 
sprzedaż, składa 
propozycje zmian; 
opisuje wybraną 
rzecz z wyposażenia 
domu i mówi o jej 
zastosowaniu; 
odgaduje inną na 
podstawie opisu 
kolegi; rozmawia na 
temat wyposażenia 
idealnego pokoju dla 
nastolatka; popełnia 
liczne błędy, które 
zaburzają 
komunikację. 

propozycje zmian; 
opisuje wybraną 
rzecz z wyposażenia 
domu i mówi o jej 
zastosowaniu; 
odgaduje inną na 
podstawie opisu 
kolegi; rozmawia na 
temat wyposażenia 
idealnego pokoju dla 
nastolatka; popełnia 
błędy, które niekiedy 
zaburzają 
komunikację. 

propozycje zmian; 
opisuje wybraną 
rzecz z wyposażenia 
domu i mówi o jej 
zastosowaniu; 
odgaduje inną na 
podstawie opisu 
kolegi; rozmawia na 
temat wyposażenia 
idealnego pokoju dla 
nastolatka; popełnia 
nieliczne błędy, które 
nie zaburzają 
komunikacji. 

propozycje zmian; 
opisuje wybraną 
rzecz z wyposażenia 
domu i mówi o jej 
zastosowaniu; 
odgaduje inną na 
podstawie opisu 
kolegi; rozmawia na 
temat wyposażenia 
idealnego pokoju dla 
nastolatka; nie 
popełnia błędów. 

propozycje zmian; 
opisuje wybraną 
rzecz z wyposażenia 
domu i mówi o jej 
zastosowaniu; 
odgaduje inną na 
podstawie opisu 
kolegi; rozmawia na 
temat wyposażenia 
idealnego pokoju dla 
nastolatka. Stosuje 
szeroką gamę 
środków językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 

Zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, 
przeczących i 
pytających z użyciem 
czasu present perfect 
simple, ale nie zawsze 
stosuje je poprawnie.  

Uzupełnia luki 
w zdaniach, 
dobierając 
odpowiednią formę 
czasownika, 
uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając 
since lub for; 
uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając 
odpowiedni określnik 
czasu present perfect 
simple spośród 

Zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, 
przeczących i 
pytających z użyciem 
czasu present perfect 
simple. Na ogół 
stosuje je poprawnie. 
Uzupełnia luki 
w zdaniach, 
dobierając 
odpowiednią formę 
czasownika, 
uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając 
since lub for; 
uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając 
odpowiedni określnik 
czasu present perfect 
simple spośród 
podanych w ramce; 

Tworzy zdania 
twierdzące, przeczące 
i pytające w czasie 
present perfect 
simple; uzupełnia luki 
w zdaniach, 
dobierając 
odpowiednią formę 
czasownika, 
uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając 
since lub for; 
uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając 
odpowiedni określnik 
czasu present perfect 
simple spośród 
podanych w ramce; 
uzupełnia luki w 
tekście odpowiednią 
formą czasowników 

Bezbłędnie tworzy 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające 
w czasie present 
perfect simple; 
uzupełnia luki 
w zdaniach, 
dobierając 
odpowiednią formę 
czasownika, 
uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając 
since lub for; 
uzupełnia luki w 
zdaniach wybierając 
odpowiedni określnik 
czasu present perfect 
simple spośród 
podanych w ramce; 
uzupełnia luki w 
tekście odpowiednią 

– 



 

 

podanych w ramce; 
uzupełnia luki w 
tekście odpowiednią 
formą czasowników 
w nawiasach w czasie 
present perfect 
simple, popełniając 
liczne błędy. 

uzupełnia luki w 
tekście odpowiednią 
formą czasowników 
nawiasach w czasie 
present perfect 
simple, popełniając 
błędy. 

w nawiasach w czasie 
present perfect 
simple, czasami 
popełniając błędy. 

formą czasowników 
 nawiasach w czasie 
present perfect 
simple. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych, 
reagowanie pisemne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela pisze 
pytania otwarte na 
temat doświadczeń 
życiowych; pisze 
dialog w czasie 
present perfect 
simple i z użyciem 
typowych dla tego 
czasu określeń czasu; 
pisze notatki na temat 
doświadczenia 
zawodowego starając 
się stosować present 
perfect simple, 
popełniając liczne 
błędy. 

Pisze pytania otwarte 
na temat 
doświadczeń 
życiowych; pisze 
dialog w czasie 
present perfect 
simple i z użyciem 
typowych dla tego 
czasu określeń czasu; 
pisze notatki na temat 
doświadczenia 
zawodowego starając 
się stosować present 
perfect simple, 
popełniając błędy. 

Pisze pytania otwarte 
na temat 
doświadczeń 
życiowych; pisze 
dialog w czasie 
present perfect 
simple i z użyciem 
typowych dla tego 
czasu określeń czasu; 
pisze notatki na temat 
doświadczenia 
zawodowego stosując 
present perfect 
simple, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie pisze 
pytania otwarte na 
temat doświadczeń 
życiowych; pisze 
dialog w czasie 
present perfect 
simple i z użyciem 
typowych dla tego 
czasu określeń czasu; 
pisze notatki na temat 
doświadczenia 
zawodowego stosując 
present perfect 
simple. 

Poprawnie i 
swobodnie pisze 
pytania otwarte na 
temat doświadczeń 
życiowych; pisze 
dialog w czasie 
present perfect 
simple i z użyciem 
typowych dla tego 
czasu określeń czasu; 
pisze notatki na temat 
doświadczenia 
zawodowego stosując 
present perfect 
simple oraz inne 
różnorodne struktury 
językowe. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych, 
reagowanie ustne 

Przy wsparciu kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela stara się 
stosować czas 
present perfect 
simple w swoich 
wypowiedziach; 
zadaje pytania 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
doświadczeń 
życiowych; zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
przeżywanych uczuć 
oraz podaje powód; 
opowiada o tym, co 

Stara się stosować 
czas present perfect 
simple w swoich 
wypowiedziach; 
zadaje pytania 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
doświadczeń 
życiowych; zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
przeżywanych uczuć 
oraz podaje powód; 
opowiada o tym, co 
wydarzyło się na 
danej lekcji, 
popełniając błędy. 

Stosuje czas present 
perfect simple 
w swoich 
wypowiedziach; 
zadaje pytania 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
doświadczeń 
życiowych; zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
przeżywanych uczuć 
oraz podaje powód; 
opowiada o tym, co 
wydarzyło się na 
danej lekcji, 
popełniając nieliczne 

Poprawnie stosuje 
czas present perfect 
simple w swoich 
wypowiedziach; 
zadaje pytania 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
doświadczeń 
życiowych; zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
przeżywanych uczuć 
oraz podaje powód; 
opowiada o tym, co 
wydarzyło się na 
danej lekcji. 

Poprawnie i 
swobodnie stosuje 
czas present perfect 
simple oraz szeroką 
gamę innych środków 
językowych w swoich 
wypowiedziach; 
zadaje pytania 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
doświadczeń 
życiowych; zadaje 
pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
przeżywanych uczuć 
oraz podaje powód; 
opowiada o tym, co 



 

 

wydarzyło się na 
danej lekcji, 
popełniając liczne 
błędy. 

błędy. wydarzyło się na 
danej lekcji. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo dobra
             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Czyta teksty na temat 
pomysłów różnych osób 
i dobiera do nich ich 
plany; nie zawsze 
rozumie każdy tekst i 
popełnia liczne błędy. 

Czyta teksty na temat 
pomysłów różnych 
osób i dobiera do 
nich ich plany; na 
ogół rozumie każdy 
tekst, ale popełnia 
błędy. 

Czyta teksty na temat 
pomysłów różnych 
osób i dobiera do 
nich ich plany; 
rozumie każdy tekst, 
rzadko popełnia 
błędy. 

Czyta teksty na temat 
pomysłów różnych 
osób i poprawnie 
dobiera do nich ich 
plany. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem tekstu 
nagrania i korzysta z 
pomocy kolegi / 
koleżanki: wybiera jedną 
z podanych odpowiedzi; 
odpowiada na pytania 
otwarte; dobiera 
odpowiednie zdania do 
wysłuchanych 
wypowiedzi.  

Na ogół rozumie tekst 
nagrania: wybiera 
jedną z podanych 
odpowiedzi; 
odpowiada na pytania 
otwarte; dobiera 
odpowiednie zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi, 
popełniając błędy. 

Rozumie tekst 
nagrania: wybiera 
jedną z podanych 
odpowiedzi; 
odpowiada na pytania 
otwarte; dobiera 
odpowiednie zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi, czasami 
popełniając błędy. 

 

Rozumie tekst 
nagrania: wybiera 
jedną z podanych 
odpowiedzi; 
odpowiada na pytania 
otwarte; dobiera 
odpowiednie zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi. 
Wszystkie zadania 
wykonuje poprawnie. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki rozumie 
przeczytaną rozmowę 
i określa jej kontekst 
oraz odpowiada na 
pytania otwarte; 
popełnia liczne błędy. 

Rozumie przeczytaną 
rozmowę i określa jej 
kontekst oraz 
odpowiada na pytania 
otwarte; popełnia 
błędy. 

Rozumie przeczytaną 
rozmowę i określa jej 
kontekst oraz 
odpowiada na pytania 
otwarte; popełnia 
nieliczne błędy. 

Rozumie przeczytaną 
rozmowę i określa jej 
kontekst oraz 
poprawnie odpowiada 
na pytania otwarte. 

– 

Tworzenie Z pomocą kolegi / Tworzy rozmowę na Tworzy rozmowę na Poprawnie tworzy – 



 

 

wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
liczne błędy. 

podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
błędy. 

podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; niekiedy 
popełnia błędy. 

rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły. 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
 

Uzupełnia luki 
w dialogach; często 
popełnia błędy.  

Uzupełnia luki 
w dialogach; popełnia 
błędy. 

Uzupełnia luki 
w dialogach; czasami 
popełnia błędy. 

Bezbłędnie uzupełnia 
luki w dialogach. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 
 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
opisuje swoją 
sypialnię; układa 
pytania na podstawie 
podpowiedzi; 
odpowiada na pytania 
o swoim pokoju; 
wyraża opinię na 
temat wpływu 
osobowości 
właściciela na wystrój 
jego pokoju; 
opowiada, kto 
zajmuje się 
sprzątaniem jego 
pokoju. W swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy 
i ma problemy z 
komunikacją. 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
opisuje swoją 
sypialnię; układa 
pytania na podstawie 
podpowiedzi; 
odpowiada na pytania 
o swoim pokoju; 
wyraża opinię na 
temat wpływu 
osobowości 
właściciela na wystrój 
jego pokoju; 
opowiada, kto 
zajmuje się 
sprzątaniem jego 
pokoju. W swoich 
wypowiedziach 
popełnia błędy i 
czasami ma problemy 
z komunikacją. 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
opisuje swoją 
sypialnię; układa 
pytania na podstawie 
podpowiedzi; 
odpowiada na pytania 
o swoim pokoju; 
wyraża opinię na 
temat wpływu 
osobowości 
właściciela na wystrój 
jego pokoju; 
opowiada, kto 
zajmuje się 
sprzątaniem jego 
pokoju. W swoich 
wypowiedziach 
czasami popełnia 
błędy, ale ma 
problemów 
z komunikacją. 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
opisuje swoją 
sypialnię; układa 
pytania na podstawie 
podpowiedzi; 
odpowiada na pytania 
o swoim pokoju; 
wyraża opinię na 
temat wpływu 
osobowości 
właściciela na wystrój 
jego pokoju; 
opowiada, kto 
zajmuje się 
sprzątaniem jego 
pokoju. W swoich 
wypowiedziach nie 
popełnia błędów i nie 
ma problemów 
komunikacją. 

Swobodnie i 
poprawnie wykonuje 
wszystkie zadania, w 
swoich 
wypowiedziach 
stosuje szeroki 
zakres środków 
językowych. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Opisuje pokój Mary, 
wykorzystując 
informacje w ramce; 
popełnia liczne błędy. 

Opisuje pokój Mary, 
wykorzystując 
informacje w ramce; 
popełnia błędy. 

Opisuje pokój Mary, 
wykorzystując 
informacje w ramce; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie opisuje 
pokój Mary, 
wykorzystując 
informacje w ramce. 

Poprawnie i 
swobodnie opisuje 
pokój Mary, 
wykorzystując 
informacje w ramce; 
stosuje szeroki 
zakres środków 
językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Korzystając ze 
wsparcia kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela 
przyporządkowuje 
nazwy rodzajów 
domów do ilustracji; 
przyporządkowuje 
opisy pomieszczeń w 
domu do ilustracji; 
dopasowuje nazwy 
urządzeń domowych 
do pomieszczeń, 
gdzie zazwyczaj są 
przetrzymywane; 
uzupełnia luki 
w tekście słowami 
z ramki oraz zdania 
brakującymi 
rzeczownikami; 
rozwiązuje 
krzyżówkę; tłumaczy 
na język angielski 
fragmenty zdań 
napisane w języku 
polskim; popełnia 
liczne błędy. 

Na ogół samodzielnie 
przyporządkowuje 
nazwy rodzajów 
domów do ilustracji; 
przyporządkowuje 
opisy pomieszczeń w 
domu do ilustracji; 
dopasowuje nazwy 
urządzeń domowych 
do pomieszczeń, 
gdzie zazwyczaj są 
przetrzymywane; 
uzupełnia luki 
w tekście słowami 
z ramki oraz zdania 
brakującymi 
rzeczownikami; 
rozwiązuj krzyżówkę; 
tłumaczy na język 
angielski fragmenty 
zdań napisane 
w języku polskim; 
popełnia błędy. 

Samodzielnie 
przyporządkowuje 
nazwy rodzajów 
domów do ilustracji; 
przyporządkowuje 
opisy pomieszczeń w 
domu do ilustracji; 
dopasowuje nazwy 
urządzeń domowych 
do pomieszczeń, 
gdzie zazwyczaj są 
przetrzymywane; 
uzupełnia luki 
w tekście słowami 
z ramki oraz zdania 
brakującymi 
rzeczownikami; 
rozwiązuj krzyżówkę; 
tłumaczy na język 
angielski fragmenty 
zdań napisane 
w języku polskim; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Samodzielnie i 
poprawnie 
przyporządkowuje 
nazwy rodzajów 
domów do ilustracji; 
przyporządkowuje 
opisy pomieszczeń w 
domu do ilustracji; 
dopasowuje nazwy 
urządzeń domowych 
do pomieszczeń, 
gdzie zazwyczaj są 
przetrzymywane; 
uzupełnia luki 
w tekście słowami 
z ramki oraz zdania 
brakującymi 
rzeczownikami; 
rozwiązuj krzyżówkę; 
tłumaczy na język 
angielski fragmenty 
zdań napisane 
w języku polskim. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
wysłuchanego 
materiału 
i odpowiedzią na 
pytania; korzysta z 
pomocy kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela. 

Rozumie wysłuchany 
materiał i odpowiada 
na pytania, ale 
popełnia błędy. 

 

Rozumie wysłuchany 
materiał i odpowiada 
na pytania, czasami 
popełnia błędy. 

 

Rozumie wysłuchany 
materiał i poprawnie 
odpowiada na 
pytania. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych 

Opowiada 
o wymarzonym domu; 

Opowiada 
o wymarzonym domu; 

Opowiada 
o wymarzonym domu; 

Poprawnie i 
swobodnie opowiada 

Poprawnie i 
swobodnie opowiada 



 

 

wyraża swoją opinię 
na temat zalet lub 
wad mieszkania 
w bloku; popełnia 
liczne błędy, które w 
znacznym stopniu 
zakłócają 
komunikację. 

wyraża swoją opinię 
na temat zalet lub 
wad mieszkania 
w bloku; popełnia 
błędy, które niekiedy 
zakłócają 
komunikację. 

wyraża swoją opinię 
na temat zalet lub 
wad mieszkania 
w bloku; czasami 
popełnia błędy, które 
nie zakłócają 
komunikacji. 

o wymarzonym domu; 
wyraża swoją opinię 
na temat zalet lub 
wad mieszkania 
w bloku. 

o wymarzonym domu; 
wyraża swoją opinię 
na temat zalet lub 
wad mieszkania 
w bloku; stosuje 
szeroką gamę 
środków językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 

Zna, ale ma problemy 
z poprawnym 
stosowaniem form 
dzierżawczych: 
uzupełnia luki w 
zdaniach 
odpowiednią formą 
dopełniacza 
saksońskiego lub 
inną formą 
dzierżawczą; 
uzupełnia zdania 
jedną z dwóch 
podanych odpowiedzi 
wybierając pomiędzy 
przymiotnikiem 
a zaimkiem 
dzierżawczym; łączy 
pytania i odpowiedzi; 
uzupełnia tabelę 
właściwymi formami 
przymiotników 
i zaimków;  wskazuje 
przymiotniki 
dzierżawcze; 
przekształca zdania, 
popełniając liczne 
błędy. 

Zna, ale czasami ma 
problemy 
z poprawnym 
stosowaniem form 
dzierżawczych: 
uzupełnia luki w 
zdaniach 
odpowiednią formą 
dopełniacza 
saksońskiego lub 
inną formą 
dzierżawczą; 
uzupełnia zdania 
jedną z dwóch 
podanych odpowiedzi 
wybierając pomiędzy 
przymiotnikiem 
a zaimkiem 
dzierżawczym; łączy 
pytania i odpowiedzi; 
uzupełnia tabelę 
właściwymi formami 
przymiotników 
i zaimków;  wskazuje 
przymiotniki 
dzierżawcze; 
przekształca zdania, 
popełniając błędy. 

Na ogół poprawnie 
stosuje formy 
dzierżawce: uzupełnia 
luki w zdaniach 
odpowiednią formą 
dopełniacza 
saksońskiego lub 
inną formą 
dzierżawczą; 
uzupełnia zdania 
jedną z dwóch 
podanych odpowiedzi 
wybierając pomiędzy 
przymiotnikiem 
a zaimkiem 
dzierżawczym; łączy 
pytania i odpowiedzi; 
uzupełnia tabelę 
właściwymi formami 
przymiotników 
i zaimków; wskazuje 
przymiotniki 
dzierżawcze; 
przekształca zdania, 
czasami popełnia 
błędy. 

Poprawnie stosuje 
formy dzierżawce: 
uzupełnia luki w 
zdaniach 
odpowiednią formą 
dopełniacza 
saksońskiego lub 
inną formą 
dzierżawczą; 
uzupełnia zdania 
jedną z dwóch 
podanych odpowiedzi 
wybierając pomiędzy 
przymiotnikiem 
a zaimkiem 
dzierżawczym; łączy 
pytania i odpowiedzi; 
uzupełnia tabelę 
właściwymi formami 
przymiotników 
i zaimków; wskazuje 
przymiotniki 
dzierżawcze; 
przekształca zdania. 

– 

Tworzenie Ze wsparciem kolegi / Rozmawia z kolegami Rozmawia z kolegami Poprawnie rozmawia – 



 

 

wypowiedzi ustnych, 
współdziałanie w 
grupie 

koleżanki rozmawia 
o przynależności – 
opowiada 
o przedmiotach, które 
należą do niego, oraz 
o tych, które należą 
do innych; popełnia 
liczne błędy. 

o przynależności – 
opowiada 
o przedmiotach, które 
należą do niego, oraz 
o tych, które należą 
do innych, 
popełniając błędy. 

o przynależności – 
opowiada 
o przedmiotach, które 
należą do niego, oraz 
o tych, które należą 
do innych, czasami 
popełniając błędy. 

z kolegami 
o przynależności – 
opowiada o 
przedmiotach, które 
należą do niego, oraz 
o tych, które należą 
do innych. 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
wysłuchanych 
dialogów  i wyborem 
poprawnej 
odpowiedzi; korzysta 
z pomocy 
nauczyciela. 

Rozumie dialogi 
i wybiera poprawną 
odpowiedź,  
popełniając błędy 

Rozumie dialogi 
i wybiera poprawną 
odpowiedź, niekiedy 
popełniając błędy. 

Rozumie dialogi 
i wybiera poprawną 
odpowiedź. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Ze wsparciem kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela określa, 
czy przeczytane opisy 
do ogłoszenia są 
ogólne, czy 
szczegółowe; czyta 
ogłoszenie 
i odpowiada na 
pytania. 

 

Samodzielnie określa, 
czy przeczytane opisy 
do ogłoszenia są 
ogólne, czy 
szczegółowe; czyta 
ogłoszenie 
i odpowiada na 
pytania; popełnia 
błędy. 

 

Samodzielnie określa, 
czy przeczytane opisy 
do ogłoszenia są 
ogólne, czy 
szczegółowe; czyta 
ogłoszenie 
i odpowiada na 
pytania; czasami 
popełnia błędy. 

 

Poprawni określa, czy 
przeczytane opisy do 
ogłoszenia są ogólne, 
czy szczegółowe; 
czyta ogłoszenie 
i odpowiada na 
pytania. 

– 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka i leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Dobiera właściwe 
formy czasowników, 
dodaje przymiotniki 
do opisu 
przedmiotów; 
tłumaczy fragmenty 
ogłoszenia z języka 
polskiego na język 

Dobiera właściwe 
formy czasowników, 
dodaje przymiotniki 
do opisu 
przedmiotów; 
tłumaczy fragmenty 
ogłoszenia z języka 
polskiego na język 

Dobiera właściwe 
formy czasowników , 
dodaje przymiotniki 
do opisu 
przedmiotów; 
tłumaczy fragmenty 
ogłoszenia z języka 
polskiego na język 

Poprawnie dobiera 
właściwe formy 
czasowników, dodaje 
przymiotniki do opisu 
przedmiotów; 
tłumaczy fragmenty 
ogłoszenia z języka 
polskiego na język 

– 



 

 

angielski. 
W podanych wyżej 
zadaniach popełnia 
liczne błędy. 

angielski. 
W podanych wyżej 
zadaniach popełnia 
błędy. 

angielski. 
W podanych wyżej 
zadaniach popełnia 
nieliczne błędy. 

angielski. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Pisze ogłoszenie 
o sprzedaży starego 
roweru: opisuje 
szczegóły, zachęca 
do kupna, wyjaśnia, 
dlaczego rower jest 
na sprzedaż; pisze 
ogłoszenie na 
wybrany przez siebie 
temat; w swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy, 
które zaburzają 
komunikację. 

Pisze ogłoszenie 
o sprzedaży starego 
roweru: opisuje 
szczegóły, zachęca 
do kupna, wyjaśnia, 
dlaczego rower jest 
na sprzedaż; pisze 
ogłoszenie na 
wybrany przez siebie 
temat; w swoich 
wypowiedziach 
popełnia  błędy, które 
niekiedy zaburzają 
komunikację. 

Pisze ogłoszenie 
o sprzedaży starego 
roweru: opisuje 
szczegóły, zachęca 
do kupna, wyjaśnia, 
dlaczego rower jest 
na sprzedaż; pisze 
ogłoszenie na 
wybrany przez siebie 
temat; w swoich 
wypowiedziach 
niekiedy popełnia 
błędy, które nie 
zaburzają 
komunikacji. 

Pisze ogłoszenie 
o sprzedaży starego 
roweru: opisuje 
szczegóły, zachęca 
do kupna, wyjaśnia, 
dlaczego rower jest 
na sprzedaż; pisze 
ogłoszenie na 
wybrany przez siebie 
temat. Poprawnie 
pisze obydwa 
ogłoszenia. 

Pisze ogłoszenie 
o sprzedaży starego 
roweru: opisuje 
szczegóły, zachęca 
do kupna, wyjaśnia, 
dlaczego rower jest 
na sprzedaż; pisze 
ogłoszenie na 
wybrany przez siebie 
temat. Poprawnie 
pisze obydwa 
ogłoszenia, stosując 
zróżnicowane środki 
językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

 Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
liczne błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje 
zadania z zakresu 
znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem nagrań 

Rozumie nagrania: 
z podanych 

Rozumie nagrania: 
z podanych 

Rozumie nagrania: 
z podanych 

– 



 

 

i wykonaniem zadań 
poniżej: z podanych 
odpowiedzi zakreśla 
prawdziwą, zgodną 
z wypowiedzią; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
właściwą odpowiedź; 
często popełnia 
błędy. 

odpowiedzi zakreśla 
prawdziwą, zgodną 
z wypowiedzią; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
właściwą odpowiedź; 
popełnia błędy. 

odpowiedzi zakreśla 
prawdziwą, zgodną 
z wypowiedzią; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
właściwą odpowiedź; 
czasami popełnia 
błędy. 

odpowiedzi zakreśla 
prawdziwą, zgodną 
z wypowiedzią; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
właściwą odpowiedź;; 
nie popełnia błędów. 

Znajomość funkcji 
językowych 

Dobiera właściwą 
reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia luki w 
dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji; popełnia 
liczne błędy. 

Dobiera właściwą 
reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia luki w 
dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji; popełnia 
błędy. 

Dobiera właściwą 
reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia luki w 
dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie dobiera 
właściwą reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia luki w 
dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; 
poprawnie dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą 
nauczyciela rozumie 
opisy mieszkań 
i dopasowuje 
właściwe zdanie do 
każdego opisu; 
uzupełnia luki w 
zdaniach według 
przeczytanego 
ogłoszenia; popełnia 
liczne błędy. 

Rozumie opisy 
mieszkań 
i dopasowuje 
właściwe zdanie do 
każdego opisu; 
uzupełnia luki w 
zdaniach według 
przeczytanego 
ogłoszenia; popełnia 
błędy. 

Rozumie opisy 
mieszkań 
i dopasowuje 
właściwe zdanie do 
każdego opisu; 
uzupełnia luki w 
zdaniach według 
przeczytanego 
ogłoszenia; rzadko 
popełnia błędy. 

Rozumie opisy 
mieszkań i poprawnie 
dopasowuje właściwe 
zdanie do każdego 
opisu; poprawnie 
uzupełnia luki w 
zdaniach według 
przeczytanego 
ogłoszenia. 

– 

Znajomość środków 
językowych 
i przetwarzanie 
informacji 

Tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
wybiera poprawne 
uzupełnienie luk 
w tekście, ale 
popełnia liczne błędy. 

Tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
wybiera poprawne 
uzupełnienie luk 
w tekście, popełnia 
błędy. 

Tłumaczy fragmenty 
zdań sformułowane 
w języku polskim; 
wybiera poprawne 
uzupełnienie luk 
w tekście, rzadko 
popełnia błędy. 

Poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
poprawnie wybiera 
uzupełnienie luk 
w tekście. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 

Pisze ogłoszenie 
według podanych 

Pisze ogłoszenie 
według podanych 

Pisze ogłoszenie 
według podanych 

Poprawnie pisze 
ogłoszenie według 

Bezbłędnie i 
swobodnie pisze 



 

 

pisemnych i 
reagowanie pisemne 

wskazówek, ale liczne 
błędy zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

wskazówek, błędy 
czasami zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

wskazówek, nieliczne 
błędy nie zakłócają 
przekazu wypowiedzi. 

podanych 
wskazówek. 

ogłoszenie według 
podanych 
wskazówek, 
wykorzystując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu; 
z pomocą nauczyciela 
określa jego główną 
myśl oraz znajduje 
w tekście określone 
informacje i dobiera 
w zdaniach właściwe 
odpowiedzi;  
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami,  znajduje 
określone informacje 
w tabliczkach 
informacyjnych; 
popełnia liczne błędy. 

Na ogół rozumie 
przeczytany tekst 
i określa jego główną 
myśl; znajduje 
w tekście określone 
informacje i dobiera 
w zdaniach właściwe 
odpowiedzi;  
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami,  znajduje 
określone informacje 
w tabliczkach 
informacyjnych; 
popełnia  błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst i określa jego 
główną myśl; 
znajduje w tekście 
określone informacje 
i dobiera w zdaniach 
właściwe odpowiedzi; 
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami,  znajduje 
określone informacje 
w tabliczkach 
informacyjnych; 
czasami popełnia  
błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst i określa jego 
główną myśl; 
znajduje w tekście 
określone informacje 
i dobiera w zdaniach 
właściwe odpowiedzi; 
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami,  znajduje 
określone informacje 
w tabliczkach 
informacyjnych; 
wszystkie zadania 
wykonuje poprawnie. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
wysłuchanych 
instrukcji 
i zdecydowaniem, 
które z nich mogą być 
przekazywane 
w zamku; korzysta z 
pomocy kolegi / 
koleżanki; pozyskuje 
dodatkowe informacje 
na temat zamku 
i odpowiada na 
pytania otwarte; 

Na ogół rozumie 
wysłuchane 
instrukcje i decyduje, 
które z nich mogą być 
przekazywane 
w zamku; pozyskuje 
dodatkowe informacje 
na temat zamku 
i odpowiada na 
pytania otwarte; 
popełnia błędy. 

Rozumie wysłuchane 
instrukcje i decyduje, 
które z nich mogą być 
przekazywane 
w zamku; pozyskuje 
dodatkowe informacje 
na temat zamku 
i odpowiada na 
pytania otwarte; 
czasami popełnia 
błędy. 

Rozumie wysłuchane 
instrukcje i poprawnie 
decyduje, które z nich 
mogą być 
przekazywane 
w zamku; pozyskuje 
dodatkowe informacje 
na temat zamku 
i poprawnie 
odpowiada na pytania 
otwarte. 

 



 

 

popełnia liczne błędy. 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo) 

Uzupełnia luki 
w zdaniach 
przymiotnikami 
z tekstu; zastępuje 
słowa w zdaniach 
synonimami; 
uzupełnia zdania 
wyrazami z ramki; 
popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia luki 
w zdaniach 
przymiotnikami 
z tekstu; zastępuje 
słowa w zdaniach 
synonimami; 
uzupełnia zdania 
wyrazami z ramki; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia luki 
w zdaniach 
przymiotnikami 
z tekstu; zastępuje 
słowa w zdaniach 
synonimami; 
uzupełnia zdania 
wyrazami z ramki; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
luki w zdaniach 
przymiotnikami 
z tekstu; zastępuje 
słowa w zdaniach 
synonimami; 
uzupełnia zdania 
wyrazami z ramki. 

– 

Przetwarzanie 
informacji 

Ze wsparciem 
nauczyciela 
przetwarza tekst 
źródłowy i uzupełnia 
luki w treści 
prywatnego e-maila; 
przekazuje informacje 
zawarte w tablicach 
informacyjnych 
i odpowiada na 
pytania otwarte; 
wskazuje słowa 
określające tablice 
informacyjne 
i tłumaczy je na język 
polski; popełnia 
liczne błędy. 

Na ogół samodzielnie 
przetwarza tekst 
źródłowy i uzupełnia 
luki w treści 
prywatnego e-maila; 
przekazuje informacje 
zawarte w tablicach 
informacyjnych 
i odpowiada na 
pytania otwarte; 
wskazuje słowa 
określające tablice 
informacyjne 
i tłumaczy je na język 
polski; popełnia 
błędy. 

Samodzielnie 
przetwarza tekst 
źródłowy i uzupełnia 
luki w treści 
prywatnego e-maila; 
przekazuje informacje 
zawarte w tablicach 
informacyjnych 
i odpowiada na 
pytania otwarte; 
wskazuje słowa 
określające tablice 
informacyjne 
i tłumaczy je na język 
polski; popełnia 
nieliczne błędy. 

 

Samodzielnie 
przetwarza tekst 
źródłowy i uzupełnia 
luki w treści 
prywatnego e-maila; 
przekazuje informacje 
zawarte w tablicach 
informacyjnych 
i odpowiada na 
pytania otwarte; 
wskazuje słowa 
określające tablice 
informacyjne 
i tłumaczy je na język 
polski; wszystkie 
zadania wykonuje 
poprawnie. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych  

Wyraża swoją opinię 
na temat wierzeń 
w duchy i zwiedzania 
zamków, starych 
budynków oraz 
muzeów, ale liczne 
błędy utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Wyraża swoją opinię 
na temat wierzeń 
w duchy i zwiedzania 
zamków, starych 
budynków oraz 
muzeów, ale błędy 
czasami utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Wyraża swoją opinię 
na temat wierzeń 
w duchy i zwiedzania 
zamków, starych 
budynków oraz 
muzeów; nieliczne 
błędy nie utrudniają 
zrozumienia 
wypowiedzi. 

Poprawnie wyraża 
swoją opinię na temat 
wierzeń w duchy 
i zwiedzania zamków, 
starych budynków 
oraz muzeów. 

Poprawnie i 
swobodnie wyraża 
swoją opinię na temat 
wierzeń w duchy 
i zwiedzania zamków, 
starych budynków 
oraz muzeów, 
stosując szeroki 
zakres środków 
językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 



 

 

dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela 
dopasowuje słowa do 
ilustracji; zgodnie 
z mapą zakreśla 
poprawne opcje 
w zdaniach, w których 
wskazywany jest 
kierunek; na 
podstawie obrazków 
opisuje przygodę 
Toma; popełnia liczne 
błędy. 

Na ogół samodzielnie 
dopasowuje słowa do 
ilustracji; zgodnie 
z mapą zakreśla 
poprawne opcje 
w zdaniach, w których 
wskazywany jest 
kierunek; na 
podstawie obrazków 
opisuje przygodę 
Toma; popełnia błędy. 

Samodzielnie 
dopasowuje słowa do 
ilustracji; zgodnie 
z mapą zakreśla 
poprawne opcje 
w zdaniach, w których 
wskazywany jest 
kierunek; na 
podstawie obrazków 
opisuje przygodę 
Toma; popełnia 
nieliczne błędy. 

Samodzielnie 
dopasowuje słowa do 
ilustracji; zgodnie 
z mapą zakreśla 
poprawne opcje 
w zdaniach, w których 
wskazywany jest 
kierunek; na 
podstawie obrazków 
opisuje przygodę 
Toma; nie popełnia  
błędów. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Korzystając ze 
wsparcia nauczyciela 
czyta teksty i określa, 
jakie miejsca 
w mieście opisują. 

Na ogół samodzielnie 
czyta teksty i określa, 
jakie miejsca 
w mieście opisują, 
popełnia błędy. 

Samodzielnie czyta 
teksty i określa, jakie 
miejsca w mieście 
opisują, popełnia 
nieliczne błędy. 

Czyta teksty i określa, 
jakie miejsca 
w mieście opisują, nie 
popełnia błędów. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Wyraża swoją opinię 
na temat zasad 
obowiązujących 
w muzeach; oraz czy 
wieś jest lepszym 
miejscem do 
dorastania dla 
nastolatka niż miasto; 
zadaje pytania o 
doświadczenia i 
udziela odpowiedzi; 
ale liczne błędy 
przeszkadzają 
w zrozumieniu tej 
wypowiedzi.  

Wyraża swoją opinię 
na temat zasad 
obowiązujących 
w muzeach; oraz czy 
wieś jest lepszym 
miejscem do 
dorastania dla 
nastolatka niż miasto; 
zadaje pytania o 
doświadczenia i 
udziela odpowiedzi; 
ale popełniane błędy 
niekiedy 
przeszkadzają 
w zrozumieniu tej 
wypowiedzi. 

Wyraża swoją opinię 
na temat zasad 
obowiązujących 
w muzeach; oraz czy 
wieś jest lepszym 
miejscem do 
dorastania dla 
nastolatka niż miasto; 
zadaje pytania o 
doświadczenia i 
udziela odpowiedzi; 
popełniane błędy nie 
przeszkadzają 
w zrozumieniu tej 
wypowiedzi. 

Poprawnie i 
swobodnie wyraża 
swoją opinię na temat 
zasad 
obowiązujących 
w muzeach; oraz czy 
wieś jest lepszym 
miejscem do 
dorastania dla 
nastolatka niż miasto 
zadaje pytania o 
doświadczenia i 
udziela odpowiedzi. 

Poprawnie i 
swobodnie wyraża 
swoją opinię na temat 
zasad 
obowiązujących 
w muzeach; oraz czy 
wieś jest lepszym 
miejscem do 
dorastania dla 
nastolatka niż miasto 
zadaje pytania o 
doświadczenia i 
udziela odpowiedzi. 
Stosuje szeroką gamę 
środków językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków Korzystając ze Na ogół samodzielnie Samodzielnie dobiera Samodzielnie i – 



 

 

językowych 
(gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

wsparcia nauczyciela 
dobiera odpowiednie 
określniki 
wskazujące; 
uzupełnia luki 
w zdaniach 
odpowiednimi 
określnikami; 
wskazuje błędnie 
użyte określniki 
i poprawia błędy; 
uzupełnia tabelę 
odpowiednimi 
określnikami; 
dopasowuje 
określniki wskazujące 
do odpowiednich 
ilustracji; wskazuje na 
przedmioty w klasie, 
nazywa je i dodaje 
odpowiednie 
określniki; popełnia 
liczne błędy. 

dobiera odpowiednie 
określniki 
wskazujące; 
uzupełnia luki 
w zdaniach 
odpowiednimi 
określnikami; 
wskazuje błędnie 
użyte określniki 
i poprawia błędy; 
uzupełnia tabelę 
odpowiednimi 
określnikami; 
dopasowuje 
określniki wskazujące 
do odpowiednich 
ilustracji; wskazuje na 
przedmioty w klasie, 
nazywa je i dodaje 
odpowiednie 
określniki; popełnia 
błędy. 

odpowiednie 
określniki 
wskazujące; 
uzupełnia luki 
w zdaniach 
odpowiednimi 
określnikami; 
wskazuje błędnie 
użyte określniki 
i poprawia błędy; 
uzupełnia tabelę 
odpowiednimi 
określnikami; 
dopasowuje 
określniki wskazujące 
do odpowiednich 
ilustracji; wskazuje na 
przedmioty w klasie, 
nazywa je i dodaje 
odpowiednie 
określniki; popełnia 
nieliczne błędy. 

poprawnie dobiera 
odpowiednie 
określniki 
wskazujące; 
uzupełnia luki 
w zdaniach 
odpowiednimi 
określnikami; 
wskazuje błędnie 
użyte określniki 
i poprawia błędy; 
uzupełnia tabelę 
odpowiednimi 
określnikami; 
dopasowuje 
określniki wskazujące 
do odpowiednich 
ilustracji; wskazuje na 
przedmioty w klasie, 
nazywa je i dodaje 
odpowiednie 
określniki. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych, 
reagowanie pisemne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki pisze 
rymowankę według 
wzoru używając 
odpowiednich 
określników 
wskazujących; 
popełnia liczne błędy. 

Na ogół samodzielnie 
pisze rymowankę 
według wzoru 
używając 
odpowiednich 
określników 
wskazujących; 
popełnia błędy. 

Samodzielnie pisze 
rymowankę według 
wzoru używając 
odpowiednich 
określników 
wskazujących; 
popełnia błędy. 

Samodzielnie i 
poprawnie pisze 
rymowankę według 
wzoru używając 
odpowiednich 
określników 
wskazujących. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Dopasowuje 
fotografie do 
wysłuchanych 
wypowiedzi; łączy 
wyrażenia określające 
czas w pary 

Dopasowuje 
fotografie do 
wysłuchanych 
wypowiedzi; łączy 
wyrażenia określające 
czas w pary 

Dopasowuje 
fotografie do 
wysłuchanych 
wypowiedzi; łączy 
wyrażenia określające 
czas w pary 

Poprawnie 
dopasowuje 
fotografie do 
wysłuchanych 
wypowiedzi; łączy 
wyrażenia określające 

– 



 

 

synonimiczne; 
popełnia liczne błędy. 

synonimiczne; 
popełnia błędy. 

synonimiczne; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

czas w pary 
synonimiczne. 

Rozumienie 
wypowiedzi  ustnych 

Z pomocą 
nauczyciela rozumie 
kontekst wypowiedzi 
i znajduje w niej 
określone informacje: 
opinie, odczucia, 
określniki czasu; 
dobiera odpowiednie 
zdania do 
wysłuchanych 
wypowiedzi; słucha 
wypowiedzi o planach 
wstąpienia do 
określonych miejsc 
w mieście i układa 
miejsca 
w określonym 
porządku; odpowiada 
na pytania po 
wysłuchaniu 
nagrania, popełniając 
liczne błędy. 

Na ogół samodzielnie 
rozumie kontekst 
wypowiedzi i znajduje 
w niej określone 
informacje: opinie, 
odczucia, określniki 
czasu; dobiera 
odpowiednie zdania 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; słucha 
wypowiedzi o planach 
wstąpienia do 
określonych miejsc 
w mieście i układa 
miejsca 
w określonym 
porządku; odpowiada 
na pytania po 
wysłuchaniu 
nagrania, popełniając 
błędy. 

Samodzielnie rozumie 
kontekst wypowiedzi 
i znajduje w niej 
określone informacje: 
opinie, odczucia, 
określniki czasu; 
dobiera odpowiednie 
zdania do 
wysłuchanych 
wypowiedzi; słucha 
wypowiedzi o planach 
wstąpienia do 
określonych miejsc 
w mieście i układa 
miejsca 
w określonym 
porządku; odpowiada 
na pytania po 
wysłuchaniu 
nagrania, niekiedy 
popełniając błędy. 

Samodzielnie i 
poprawnie rozumie 
kontekst wypowiedzi 
i znajduje w niej 
określone informacje: 
opinie, odczucia, 
określniki czasu; 
dobiera odpowiednie 
zdania do 
wysłuchanych 
wypowiedzi; słucha 
wypowiedzi o planach 
wstąpienia do 
określonych miejsc 
w mieście i układa 
miejsca 
w określonym 
porządku; odpowiada 
na pytania po 
wysłuchaniu 
nagrania. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Opisuje swoje 
ulubione miejsce 
w mieście, ale liczne 
błędy utrudniają 
zrozumienie tej 
wypowiedzi; na 
podstawie opisu 
kolegi i przy jego 
wsparciu odgaduje, 
jakie jest jego 
ulubione miejsce. 

Opisuje swoje 
ulubione miejsce 
w mieście, ale 
popełnione błędy 
czasami utrudniają 
zrozumienie tej 
wypowiedzi; na 
podstawie opisu 
kolegi odgaduje, jakie 
jest jego ulubione 
miejsce. 

Opisuje swoje 
ulubione miejsce 
w mieście; czasami 
popełnia błędy, które 
nie utrudniają 
zrozumienia tej 
wypowiedzi; na 
podstawie opisu 
kolegi odgaduje, jakie 
jest jego ulubione 
miejsce. 

Poprawnie opisuje 
swoje ulubione 
miejsce w mieście; na 
podstawie opisu 
kolegi odgaduje, jakie 
jest jego ulubione 
miejsce. 

Poprawnie i 
swobodnie opisuje 
swoje ulubione 
miejsce w mieście 
stosując szeroki 
zakres środków 
językowych; na 
podstawie opisu 
kolegi odgaduje, jakie 
jest jego ulubione 
miejsce. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie Z pomocą kolegi / Rozumie przeczytaną Rozumie przeczytaną Rozumie przeczytaną – 



 

 

wypowiedzi 
pisemnych 

koleżanki rozumie 
przeczytaną rozmowę 
i określa jej kontekst 
oraz odpowiada na 
pytania; popełnia 
liczne błędy. 

rozmowę i określa jej 
kontekst oraz 
odpowiada na 
pytania; popełnia 
błędy. 

rozmowę i określa jej 
kontekst oraz 
odpowiada na 
pytania; popełnia 
nieliczne błędy. 

rozmowę i określa jej 
kontekst oraz 
poprawnie odpowiada 
na pytania. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
liczne błędy. 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
błędy. 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; niekiedy 
popełnia błędy. 

Poprawnie tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły. 

– 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) i  
tworzenie wypowiedzi 
pisemnych 
 

Uzupełnia mapę myśli 
na temat miejsc 
w mieście; uzupełnia 
dialogi bazując na 
symbolach; pisze 
dialog, w którym 
tłumaczy turyście, jak 
dotrzeć z punktu A do 
punktu B w swojej 
miejscowości; często 
popełnia błędy.  

Uzupełnia mapę myśli 
na temat miejsc 
w mieście; uzupełnia 
dialogi bazując na 
symbolach; pisze 
dialog, w którym 
tłumaczy turyście, jak 
dotrzeć z punktu A do 
punktu B w swojej 
miejscowości; 
uzupełnia dialogi 
wyrazami z ramki lub 
według własnego 
pomysłu; popełnia 
błędy. 

Uzupełnia mapę myśli 
na temat miejsc 
w mieście; uzupełnia 
dialogi bazując na 
symbolach; pisze 
dialog, w którym 
tłumaczy turyście, jak 
dotrzeć z punktu A do 
punktu B w swojej 
miejscowości; 
uzupełnia dialogi 
wyrazami z ramki lub 
według własnego 
pomysłu; czasami 
popełnia błędy. 

Bezbłędnie uzupełnia 
mapę myśli na temat 
miejsc w mieście; 
uzupełnia dialogi 
bazując na 
symbolach; pisze 
dialog, w którym 
tłumaczy turyście, jak 
dotrzeć z punktu A do 
punktu B w swojej 
miejscowości. 

– 

Przetwarzanie 
informacji i 
reagowanie ustne 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
pyta o drogę do 
określonych miejsc 
w mieście, lub udziela 
wskazówek jak 
dotrzeć do tych 
miejsc, upewnia się, 
czy dobrze zrozumiał 
instrukcje; wyraża 
opinię na temat 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
pyta o drogę do 
określonych miejsc 
w mieście, lub udziela 
wskazówek jak 
dotrzeć do tych 
miejsc, upewnia się, 
czy dobrze zrozumiał 
instrukcje; wyraża 
opinię na temat 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
pyta o drogę do 
określonych miejsc 
w mieście, lub udziela 
wskazówek jak 
dotrzeć do tych 
miejsc, upewnia się, 
czy dobrze zrozumiał 
instrukcje; wyraża 
opinię na temat 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
pyta o drogę do 
określonych miejsc 
w mieście, lub udziela 
wskazówek jak 
dotrzeć do tych 
miejsc, upewnia się, 
czy dobrze zrozumiał 
instrukcje; wyraża 
opinię na temat 

Swobodnie i 
poprawnie wykonuje 
wszystkie zadania, w 
swoich 
wypowiedziach 
stosuje szeroki 
zakres środków 
językowych. 



 

 

umiejętności młodych 
ludzi związanych 
z korzystaniem 
z mapy 
i nawigowaniem 
w internecie. 
W swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy 
i ma problemy z 
komunikacją. 

umiejętności młodych 
ludzi związanych 
z korzystaniem 
z mapy 
i nawigowaniem 
w internecie. 
W swoich 
wypowiedziach 
popełnia błędy i 
czasami ma problemy 
z komunikacją. 

umiejętności młodych 
ludzi związanych 
z korzystaniem 
z mapy 
i nawigowaniem 
w internecie. 
W swoich 
wypowiedziach 
czasami popełnia 
błędy, ale ma 
problemów 
z komunikacją. 

umiejętności młodych 
ludzi związanych 
z korzystaniem 
z mapy 
i nawigowaniem 
w internecie. 
W swoich 
wypowiedziach nie 
popełnia błędów i nie 
ma problemów 
komunikacją. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą 
nauczyciela dobiera 
nazwy miejsc do  
podanych definicji 
i ich zastosowania; 
określa znaczenie 
podanych 
czasowników 
frazowych; 
dopasowuj znaczenie 
do czasowników 
frazowych; zakreśla 
poprawne opcje 
w zdaniach; 
odnajduje 
w wykreślance 
wyrazy związane 
z budynkami 
w mieście; tłumaczy 
na język angielski 
fragmenty zdań 
napisane w języku 
polskim; na 
podstawie ilustracji 
uzupełnia luki w jej 
opisie; uzupełnia luki 

Na ogół samodzielnie 
dobiera nazwy miejsc 
do  podanych definicji 
i ich zastosowania; 
określa znaczenie 
podanych 
czasowników 
frazowych; 
dopasowuj znaczenie 
do czasowników 
frazowych; zakreśla 
poprawne opcje 
w zdaniach; 
odnajduje 
w wykreślance 
wyrazy związane 
z budynkami 
w mieście; tłumaczy 
na język angielski 
fragmenty zdań 
napisane w języku 
polskim; na 
podstawie ilustracji 
uzupełnia luki w jej 
opisie; uzupełnia luki 
w przekształconych 

Samodzielnie dobiera 
nazwy miejsc do  
podanych definicji 
i ich zastosowania; 
określa znaczenie 
podanych 
czasowników 
frazowych; 
dopasowuj znaczenie 
do czasowników 
frazowych; zakreśla 
poprawne opcje 
w zdaniach; 
odnajduje 
w wykreślance 
wyrazy związane 
z budynkami 
w mieście; tłumaczy 
na język angielski 
fragmenty zdań 
napisane w języku 
polskim; na 
podstawie ilustracji 
uzupełnia luki w jej 
opisie; uzupełnia luki 
w przekształconych 

Samodzielnie i 
poprawnie dobiera 
nazwy miejsc do  
podanych definicji 
i ich zastosowania; 
określa znaczenie 
podanych 
czasowników 
frazowych; 
dopasowuj znaczenie 
do czasowników 
frazowych; zakreśla 
poprawne opcje 
w zdaniach; 
odnajduje 
w wykreślance 
wyrazy związane 
z budynkami 
w mieście; tłumaczy 
na język angielski 
fragmenty zdań 
napisane w języku 
polskim; na 
podstawie ilustracji 
uzupełnia luki w jej 
opisie; uzupełnia luki 

– 



 

 

w przekształconych 
zdaniach, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego; 
popełnia liczne błędy. 

zdaniach, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego; 
popełnia liczne błędy. 

zdaniach, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

w przekształconych 
zdaniach, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki opowiada 
o swoich 
doświadczeniach 
używając wylosowane 
czasowniki frazowe; 
liczne błędy 
utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Na ogół samodzielnie 
opowiada o swoich 
doświadczeniach 
używając wylosowane 
czasowniki frazowe; 
błędy czasami 
utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Opowiada o swoich 
doświadczeniach 
używając wylosowane 
czasowniki frazowe; 
nieliczne błędy nie 
utrudniają 
zrozumienia 
wypowiedzi. 

Poprawnie i 
swobodnie opowiada 
o swoich 
doświadczeniach 
używając wylosowane 
czasowniki frazowe. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Pisze definicje słów 
znalezionych 
w wykreślance; 
popełnia liczne błędy. 

Pisze definicje słów 
znalezionych 
w wykreślance; 
popełnia błędy. 

Pisze definicje słów 
znalezionych 
w wykreślance; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie pisze 
definicje słów 
znalezionych 
w wykreślance. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Nie w pełni rozumie 
wysłuchany materiał 
i określa, jakie 
miejsca w mieście są 
w nim wspomniane. 

Na ogół rozumie 
wysłuchany materiał 
i określa, jakie 
miejsca w mieście są 
w nim wspomniane; 
ale popełnia błędy. 

Rozumie wysłuchany 
materiał i określa, 
jakie miejsca 
w mieście są w nim 
wspomniane; czasami 
popełnia błędy. 

Rozumie wysłuchany 
materiał i poprawnie 
określa, jakie miejsca 
w mieście są w nim 
wspomniane. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka)  

Dobiera zasady 
stosowania 
przedimków do 
podanych zdań; 
uzupełnia luki 
w tekście brakującymi 
przedimkami; łączy 
zdania w pary; 
dobiera odpowiednie  
przedimki do 
podanych 
rzeczowników; 

Dobiera zasady 
stosowania 
przedimków do 
podanych zdań; 
uzupełnia luki 
w tekście brakującymi 
przedimkami; łączy 
zdania w pary; 
dobiera odpowiednie  
przedimki do 
podanych 
rzeczowników; 

Dobiera zasady 
stosowania 
przedimków do 
podanych zdań; 
uzupełnia luki 
w tekście brakującymi 
przedimkami; łączy 
zdania w pary; 
dobiera odpowiednie  
przedimki do 
podanych 
rzeczowników; 

Poprawnie dobiera 
zasady stosowania 
przedimków do 
podanych zdań; 
uzupełnia luki 
w tekście brakującymi 
przedimkami; łączy 
zdania w pary; 
dobiera odpowiednie  
przedimki do 
podanych 
rzeczowników; 

– 



 

 

uzupełnia tabelkę 
wyrazami z ramki; 
wskazuje i poprawia 
błędy w zdaniach; 
popełnia liczne błędy. 

uzupełnia tabelkę 
wyrazami z ramki; 
wskazuje i poprawia 
błędy w zdaniach; 
popełnia błędy. 

uzupełnia tabelkę 
wyrazami z ramki; 
wskazuje i poprawia 
błędy w zdaniach; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

uzupełnia tabelkę 
wyrazami z ramki; 
wskazuje i poprawia 
błędy w zdaniach. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Przy wsparciu 
kolegów opisuje 
swoją szkołę 
i opowiada o jej 
wyposażeniu stosując 
odpowiednie 
przedimki;  popełnia 
liczne błędy. 

Wspólnie z kolegami 
opisuje swoją szkołę 
i opowiada o jej 
wyposażeniu stosując 
odpowiednie 
przedimki; popełnia 
błędy. 

Wspólnie z kolegami 
opisuje swoją szkołę 
i opowiada o jej 
wyposażeniu stosując 
odpowiednie 
przedimki; popełnia 
nieliczne błędy. 

Wspólnie z kolegami 
opisuje swoją szkołę 
i opowiada o jej 
wyposażeniu, 
poprawnie stosując 
odpowiednie 
przedimki. 

Wspólnie z kolegami 
opisuje swoją szkołę 
i opowiada o jej 
wyposażeniu, 
poprawnie stosując 
odpowiednie 
przedimki oraz 
szeroki zakres innych 
środków językowych. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Czyta teksty 
i uzupełnia je 
odpowiednimi 
przedimkami 
w zależności od 
kontekstu i treści; 
popełnia liczne błędy. 

Czyta teksty 
i uzupełnia je 
odpowiednimi 
przedimkami 
w zależności od 
kontekstu i treści; 
popełnia błędy. 

Czyta teksty 
i uzupełnia je 
odpowiednimi 
przedimkami 
w zależności od 
kontekstu i treści; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Czyta teksty 
i poprawnie uzupełnia 
je odpowiednimi 
przedimkami 
w zależności od 
kontekstu i treści. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki czyta teksty 
pocztówek i decyduje 
z jakich miejsc 
zostały wysłane; 
popełnia liczne błędy. 

Na ogół samodzielnie 
czyta teksty 
pocztówek i decyduje 
z jakich miejsc 
zostały wysłane; 
popełnia błędy. 

Samodzielnie czyta 
teksty pocztówek 
i decyduje z jakich 
miejsc zostały 
wysłane; popełnia 
nieliczne błędy. 

Samodzielnie czyta 
teksty pocztówek 
i bezbłędnie decyduje 
z jakich miejsc 
zostały wysłane 

– 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka i leksyka)  

Korzystając ze 
wsparcia nauczyciela 
łączy połówki zdań; 
uzupełnia zdania 
konstrukcją z so aby 
opisać rezultat danej 
sytuacji; wstawia 

Łączy połówki zdań; 
uzupełnia zdania 
konstrukcją z so aby 
opisać rezultat danej 
sytuacji; wstawia 
czasowniki z 
nawiasów 

Łączy połówki zdań; 
uzupełnia zdania 
konstrukcją z so aby 
opisać rezultat danej 
sytuacji; wstawia 
czasowniki z 
nawiasów 

Poprawnie łączy 
połówki zdań; 
uzupełnia zdania 
konstrukcją z so aby 
opisać rezultat danej 
sytuacji; wstawia 
czasowniki z 

– 



 

 

czasowniki z 
nawiasów 
w odpowiednim 
czasie w tekst 
pocztówki; uzupełnia 
tekst wyrazami so 
i too; popełnia liczne 
błędy. 

w odpowiednim 
czasie w tekst 
pocztówki; uzupełnia 
tekst wyrazami so 
i too; popełnia błędy. 

w odpowiednim 
czasie w tekst 
pocztówki; uzupełnia 
tekst wyrazami so 
i too; popełnia 
nieliczne błędy. 

nawiasów 
w odpowiednim 
czasie w tekst 
pocztówki; uzupełnia 
tekst wyrazami so 
i too. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych, 
przetwarzanie 
informacji i 
reagowanie pisemne 

Pisze do przyjaciela 
pocztówkę z wakacji: 
rozpisuje tekst 
pocztówki według 
podanych części. 
Pisze pocztówkę do 
znajomych z miejsca 
przedstawionego na 
zdjęciu; w swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy, 
które zaburzają 
komunikację. 

Pisze do przyjaciela 
pocztówkę z wakacji: 
rozpisuje tekst 
pocztówki według 
podanych części. 
Pisze pocztówkę do 
znajomych z miejsca 
przedstawionego na 
zdjęciu; w swoich 
wypowiedziach 
popełnia  błędy, które 
niekiedy zaburzają 
komunikację. 

Pisze do przyjaciela 
pocztówkę z wakacji: 
rozpisuje tekst 
pocztówki według 
podanych części. 
Pisze pocztówkę do 
znajomych z miejsca 
przedstawionego na 
zdjęciu; w swoich 
wypowiedziach 
niekiedy popełnia 
błędy, które nie 
zaburzają 
komunikacji. 

Pisze do przyjaciela 
pocztówkę z wakacji: 
rozpisuje tekst 
pocztówki według 
podanych części. 
Pisze pocztówkę do 
znajomych z miejsca 
przedstawionego na 
zdjęciu. Poprawnie 
pisze obydwie 
pocztówki. 

Pisze do przyjaciela 
pocztówkę z wakacji: 
rozpisuje tekst 
pocztówki według 
podanych części. 
Pisze pocztówkę do 
znajomych z miejsca 
przedstawionego na 
zdjęciu. Poprawnie 
pisze obydwie 
pocztówki, stosując 
zróżnicowane środki 
językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

 Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
liczne błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje 
zadania z zakresu 
znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 



 

 

dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem nagrań 
i wykonaniem zadań 
poniżej: uzupełnia 
luki w notatce; 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
po wysłuchaniu 
nagrania; często 
popełnia błędy. 

Na ogół rozumie 
nagrania: uzupełnia 
luki w notatce; 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; popełnia 
błędy. 

Rozumie nagrania: 
uzupełnia luki 
w notatce; 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; czasami 
popełnia błędy. 

Rozumie nagrania: 
uzupełnia luki 
w notatce; 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; nie 
popełnia błędów. 

– 

Znajomość funkcji 
językowych 

Dobiera właściwą 
reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia luki w 
dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji; popełnia 
liczne błędy. 

Dobiera właściwą 
reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia luki w 
dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji; popełnia 
błędy. 

Dobiera właściwą 
reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia luki w 
dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie dobiera 
właściwą reakcję 
do wysłuchanych 
wypowiedzi; 
uzupełnia luki w 
dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; 
poprawnie dobiera 
właściwą reakcję 
do opisanych 
sytuacji. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 

Ma liczne problemy ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
i dobraniem zdań do 
luk w tekście oraz z 
przeczytaniem tekstu 
w języku angielskim 
i uzupełnieniem luk w 
e-mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; uzupełnia 
otwarte luki w tekście, 
ale korzysta z 

Rozumie przeczytany 
tekst: dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czyta tekst w języku 
angielskim 
i uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; uzupełnia 
otwarte luki w tekście, 
popełnia błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst: dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czyta tekst w języku 
angielskim 
i uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; uzupełnia 
otwarte luki w tekście, 
czasami popełnia 
błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst: dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czyta tekst w języku 
angielskim 
i uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; uzupełnia 
otwarte luki w tekście, 
nie popełnia błędów. 

– 



 

 

pomocy kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela. 

Znajomość środków 
językowych 
i przetwarzanie 
informacji 

Tłumaczy fragmenty 
zdań na język 
angielski; uzupełnia 
luki w opisie 
ilustracji; uzupełnia 
zdania z luką, 
wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach, 
ale popełnia liczne 
błędy. 

Tłumaczy fragmenty 
zdań na język 
angielski; uzupełnia 
luki w opisie 
ilustracji; uzupełnia 
zdania z luką, 
wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach, 
ale popełnia błędy. 

Tłumaczy fragmenty 
zdań na język 
angielski; uzupełnia 
luki w opisie 
ilustracji; uzupełnia 
zdania z luką, 
wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach,  
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie tłumaczy 
fragmenty zdań na 
język angielski; 
uzupełnia luki 
w opisie ilustracji; 
uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Pisze pocztówkę 
według podanych 
wskazówek, ale liczne 
błędy zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze pocztówkę 
według podanych 
wskazówek, błędy 
czasami zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze pocztówkę 
według podanych 
wskazówek, nieliczne 
błędy nie zakłócają 
przekazu wypowiedzi. 

Poprawnie pisze 
pocztówkę według 
podanych 
wskazówek. 

Bezbłędnie i 
swobodnie pisze 
pocztówkę według 
podanych 
wskazówek, 
wykorzystując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 
 

Odpowiada na 
pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
nagrania; popełnia 
liczne błędy. 

Odpowiada na 
pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
nagrania; popełnia 
błędy. 

Odpowiada na 
pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
nagrania; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie dpowiada 
na pytania otwarte 
zgodnie z treścią 
nagrania. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych  i 
przetwarzanie 
informacji 

Odpowiada na 
pytania dotyczące 
urządzeń 
elektrycznych i 
symboli na podanych 
tabliczkach 

Odpowiada na 
pytania dotyczące 
urządzeń 
elektrycznych i 
symboli na podanych 
tabliczkach 

Odpowiada na 
pytania dotyczące 
urządzeń 
elektrycznych i 
symboli na podanych 
tabliczkach 

Poprawnie odpowiada 
na pytania dotyczące 
urządzeń 
elektrycznych i 
symboli na podanych 
tabliczkach 

– 



 

 

informacyjnych; 
popełnia liczne błędy. 

informacyjnych; 
popełnia błędy. 

informacyjnych; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

informacyjnych. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Ma problemy ze 
zrozumieniem tekstu; 
z pomocą kolegi / 
koleżanki odpowiada 
na pytanie do tekstu. 

Na ogół rozumie 
przeczytany tekst; 
odpowiada na pytanie 
do tekstu. 

Rozumie przeczytany 
tekst; odpowiada na 
pytanie do tekstu. 

Rozumie przeczytany 
tekst; poprawnie 
i swobodnie 
odpowiada na pytanie 
do tekstu. 

– 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Na podstawie 
podanego  przykładu 
pisze instrukcję 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia, 
popełniając liczne 
błędy. 

Na podstawie 
podanego  przykładu 
pisze instrukcję 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia, 
popełniając błędy. 

Na podstawie 
podanego  przykładu 
pisze instrukcję 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia, 
popełniając nieliczne 
błędy. 

Na podstawie 
podanego  przykładu 
poprawnie pisze 
instrukcję 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia. 

Poprawnie pisze 
instrukcję 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia, stosując 
bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 

Reagowanie 
na wypowiedzi, 
przetwarzanie 
informacji i 
współdziałanie w 
grupie 

Korzystając ze 
wsparcia kolegów i 
koleżanek, wybiera 
wynalazek / 
urządzenie, z którego 
korzysta codziennie; 
projektuje dla niego 
symbol; opowiada o 
nim kolegom i 
koleżankom; tworzy 
vlog dotyczący 
instrukcji 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia; niestety 
liczne błędy zakłócają 
komunikację. 

Pracując w grupie, 
wybiera wynalazek / 
urządzenie, z którego 
korzysta codziennie; 
projektuje dla niego 
symbol; opowiada o 
nim kolegom i 
koleżankom; tworzy 
vlog dotyczący 
instrukcji 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia; błędy 
czasami zakłócają 
komunikację. 

Pracując w grupie, 
wybiera wynalazek / 
urządzenie, z którego 
korzysta codziennie; 
projektuje dla niego 
symbol; opowiada o 
nim kolegom i 
koleżankom; tworzy 
vlog dotyczący 
instrukcji 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia; nieliczne 
błędy nie zakłócają 
komunikacji. 

Pracując w grupie, 
wybiera wynalazek / 
urządzenie, z którego 
korzysta codziennie; 
projektuje dla niego 
symbol; opowiada o 
nim kolegom i 
koleżankom; 
poprawnie tworzy 
vlog dotyczący 
instrukcji 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia. 

Pracując w grupie, 
wybiera wynalazek / 
urządzenie, z którego 
korzysta codziennie; 
projektuje dla niego 
symbol; opowiada o 
nim kolegom i 
koleżankom; 
swobodnie tworzy 
vlog dotyczący 
instrukcji 
użytkowania 
wybranego 
urządzenia, stosując 
bogate słownictwo 
i złożone struktury 
językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu; 
z pomocą nauczyciela 

Na ogół rozumie  
przeczytany tekst 
i decyduje, czy 
podane zdania są 

Rozumie przeczytany 
tekst i decyduje, czy 
podane zdania są 
prawdziwe, czy 

Rozumie przeczytany 
tekst i decyduje, czy 
podane zdania są 
prawdziwe, czy 

– 



 

 

decyduje, czy podane 
zdania są prawdziwe, 
czy fałszywe; określa 
jego główną myśl; 
znajduje w tekście 
określone informacje 
i dobiera w zdaniach 
właściwe odpowiedzi; 
popełnia liczne błędy. 

prawdziwe, czy 
fałszywe; określa jego 
główną myśl; 
znajduje w tekście 
określone informacje 
i dobiera w zdaniach 
właściwe odpowiedzi; 
popełnia błędy. 

 

fałszywe; określa jego 
główną myśl; 
znajduje w tekście 
określone informacje 
i dobiera w zdaniach 
właściwe odpowiedzi; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

 

fałszywe; określa jego 
główną myśl; 
znajduje w tekście 
określone informacje 
i dobiera w zdaniach 
właściwe odpowiedzi; 
poprawnie wykonuje 
wszystkie zadania. 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo) 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki uzupełnia 
mapę myśli 
o sposobach ochrony 
planety; dopasowuje 
słowa z tekstu do 
podanych definicji; 
poprawia 
podkreślone słowa 
w zdaniach; popełnia 
liczne błędy. 

Na ogół samodzielnie 
uzupełnia mapę myśli 
o sposobach ochrony 
planety; dopasowuje 
słowa z tekstu do 
podanych definicji; 
poprawia 
podkreślone słowa 
w zdaniach; popełnia 
błędy. 

Uzupełnia mapę myśli 
o sposobach ochrony 
planety; dopasowuje 
słowa z tekstu do 
podanych definicji; 
poprawia 
podkreślone słowa 
w zdaniach; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
mapę myśli 
o sposobach ochrony 
planety; dopasowuje 
słowa z tekstu do 
podanych definicji; 
poprawia 
podkreślone słowa 
w zdaniach. 

– 

Przetwarzanie 
informacji 

Dobiera zakończenie 
zdania do fotografii; 
uzupełnia w języku 
polskim luki w e-
mailu zgodnie 
z treścią broszury 
napisanej w języku 
angielskim; popełnia 
liczne błędy. 

Dobiera zakończenie 
zdania do fotografii; 
uzupełnia w języku 
polskim luki w e-
mailu zgodnie 
z treścią broszury 
napisanej w języku 
angielskim; popełnia 
błędy. 

Dobiera zakończenie 
zdania do fotografii; 
uzupełnia w języku 
polskim luki w e-
mailu zgodnie 
z treścią broszury 
napisanej w języku 
angielskim; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie dobiera 
zakończenie zdania 
do fotografii; 
uzupełnia w języku 
polskim luki w e-
mailu zgodnie 
z treścią broszury 
napisanej w języku 
angielskim. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych 

Wyraża swoją opinię 
na temat trendu zero 
waste, ale liczne 
błędy utrudniają 
zrozumienie tej 
wypowiedzi. 

Wyraża swoją opinię 
na temat trendu zero 
waste, ale popełnione 
błędy czasami 
utrudniają 
zrozumienie tej 
wypowiedzi. 

Wyraża swoją opinię 
na temat trendu zero 
waste; popełnione 
błędy nie utrudniają 
zrozumienia tej 
wypowiedzi. 

Poprawnie wyraża 
swoją opinię na temat 
trendu zero waste. 

Poprawnie i 
swobodnie wyraża 
swoją opinię na temat 
trendu zero waste, 
stosując szeroki 
zakres środków 
językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków Z pomocą koleżanki / Na ogół samodzielnie Samodzielnie Samodzielnie i – 



 

 

językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

kolegi dopasowuje 
słowa do ilustracji; 
rozpoznaje i tworzy 
czasowniki, 
rzeczowniki 
i przymiotniki tej 
samej rodziny 
wyrazów; uzupełnia 
luki; uzupełnia tabelę 
słowami tworzącymi 
rodzinę wyrazów; 
dobiera właściwe 
wyrazy w zdaniach; 
odnajduje 
w wykreślance 
wyrazy związane 
z ochroną 
środowiska; dobiera 
wyrazy do definicji; 
popełnia liczne błędy. 

dopasowuje słowa do 
ilustracji; rozpoznaje 
i tworzy czasowniki, 
rzeczowniki 
i przymiotniki tej 
samej rodziny 
wyrazów; uzupełnia 
luki; uzupełnia tabelę 
słowami tworzącymi 
rodzinę wyrazów; 
dobiera właściwe 
wyrazy w zdaniach; 
odnajduje 
w wykreślance 
wyrazy związane 
z ochroną 
środowiska; dobiera 
wyrazy do definicji; 
popełnia błędy. 

dopasowuje słowa do 
ilustracji; rozpoznaje 
i tworzy czasowniki, 
rzeczowniki 
i przymiotniki tej 
samej rodziny 
wyrazów; uzupełnia 
luki; uzupełnia tabelę 
słowami tworzącymi 
rodzinę wyrazów; 
dobiera właściwe 
wyrazy w zdaniach; 
odnajduje 
w wykreślance 
wyrazy związane 
z ochroną 
środowiska; dobiera 
wyrazy do definicji; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

poprawnie 
dopasowuje słowa do 
ilustracji; rozpoznaje 
i tworzy czasowniki, 
rzeczowniki 
i przymiotniki tej 
samej rodziny 
wyrazów; uzupełnia 
luki; uzupełnia tabelę 
słowami tworzącymi 
rodzinę wyrazów; 
dobiera właściwe 
wyrazy w zdaniach; 
odnajduje 
w wykreślance 
wyrazy związane 
z ochroną 
środowiska; dobiera 
wyrazy do definicji. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Omawia istniejące 
zagrożenia 
ekologiczne dla 
zwierząt, lasu, wody, 
ziemi, ludzi; wyraża 
swoją opinię na temat 
konieczności ochrony 
zagrożonych 
gatunków zwierząt; 
opisuje, w jaki 
sposób ludzie 
krzywdzą zwierzęta; 
popełnia liczne błędy, 
które zaburzają 
komunikację. 

Omawia istniejące 
zagrożenia 
ekologiczne dla 
zwierząt, lasu, wody, 
ziemi, ludzi; wyraża 
swoją opinię na temat 
konieczności ochrony 
zagrożonych 
gatunków zwierząt; 
opisuje, w jaki 
sposób ludzie 
krzywdzą zwierzęta; 
popełnia błędy, które 
czasami zaburzają 
komunikację. 

Omawia istniejące 
zagrożenia 
ekologiczne dla 
zwierząt, lasu, wody, 
ziemi, ludzi; wyraża 
swoją opinię na temat 
konieczności ochrony 
zagrożonych 
gatunków zwierząt; 
opisuje, w jaki 
sposób ludzie 
krzywdzą zwierzęta; 
czasami popełnia 
błędy, które nie 
zaburzają 
komunikacji. 

Poprawnie i 
swobodnie omawia 
istniejące zagrożenia 
ekologiczne dla 
zwierząt, lasu, wody, 
ziemi, ludzi; wyraża 
swoją opinię na temat 
konieczności ochrony 
zagrożonych 
gatunków zwierząt; 
opisuje, w jaki 
sposób ludzie 
krzywdzą zwierzęta. 

Poprawnie i 
swobodnie omawia 
istniejące zagrożenia 
ekologiczne dla 
zwierząt, lasu, wody, 
ziemi, ludzi; wyraża 
swoją opinię na temat 
konieczności ochrony 
zagrożonych 
gatunków zwierząt; 
opisuje, w jaki 
sposób ludzie 
krzywdzą zwierzęta; 
stosuje szeroki 
zakres środków 
językowych. 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Układa zdania 
z wyrazami z ramki 
tworząc notatkę; 
popełnia liczne błędy. 

Układa zdania 
z wyrazami z ramki 
tworząc notatkę; 
popełnia błędy. 

Układa zdania 
z wyrazami z ramki 
tworząc notatkę; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie układa 
zdania z wyrazami 
z ramki tworząc 
notatkę. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą 
nauczyciela łączy 
połówki zdań i tworzy 
tryb warunkowy 0; 
uzupełnia zdania w I 
trybie warunkowym; 
uzupełnia luki 
w zdaniach w II trybie 
warunkowym; tworzy 
zdania z if i when; 
rozpoznaje rodzaje 
trybów warunkowych; 
uzupełnia luki 
w zdaniach 
z wykorzystaniem 
słów podanych 
w nawiasach; 
odnajduje i poprawia 
błędy w zdaniach; 
tworzy zakończenia 
zdań w różnych 
trybach 
warunkowych; układa 
zdań z rozsypanki 
wyrazowej; 
przekształca pisemnie 
zdania używając 
właściwych trybów 
warunkowych; 
tłumaczy zdania 
napisane w języku 
polskim na język 
angielski; popełnia 
liczne błędy. 

Na ogół samodzielnie 
łączy połówki zdań 
i tworzy tryb 
warunkowy 0; 
uzupełnia zdania w I 
trybie warunkowym; 
uzupełnia luki 
w zdaniach w II trybie 
warunkowym; tworzy 
zdania z if i when; 
rozpoznaje rodzaje 
trybów warunkowych; 
uzupełnia luki 
w zdaniach 
z wykorzystaniem 
słów podanych 
w nawiasach; 
odnajduje i poprawia 
błędy w zdaniach; 
tworzy zakończenia 
zdań w różnych 
trybach 
warunkowych; układa 
zdań z rozsypanki 
wyrazowej; 
przekształca pisemnie 
zdania używając 
właściwych trybów 
warunkowych; 
tłumaczy zdania 
napisane w języku 
polskim na język 
angielski; popełnia 
błędy. 

Samodzielnie łączy 
połówki zdań i tworzy 
tryb warunkowy 0; 
uzupełnia zdania w I 
trybie warunkowym; 
uzupełnia luki 
w zdaniach w II trybie 
warunkowym; tworzy 
zdania z if i when; 
rozpoznaje rodzaje 
trybów warunkowych; 
uzupełnia luki 
w zdaniach 
z wykorzystaniem 
słów podanych 
w nawiasach; 
odnajduje i poprawia 
błędy w zdaniach; 
tworzy zakończenia 
zdań w różnych 
trybach 
warunkowych; układa 
zdań z rozsypanki 
wyrazowej; 
przekształca pisemnie 
zdania używając 
właściwych trybów 
warunkowych; 
tłumaczy zdania 
napisane w języku 
polskim na język 
angielski; popełnia 
nieliczne błędy. 

Samodzielnie i 
poprawnie łączy 
połówki zdań i tworzy 
tryb warunkowy 0; 
uzupełnia zdania w I 
trybie warunkowym; 
uzupełnia luki 
w zdaniach w II trybie 
warunkowym; tworzy 
zdania z if i when; 
rozpoznaje rodzaje 
trybów warunkowych; 
uzupełnia luki 
w zdaniach 
z wykorzystaniem 
słów podanych 
w nawiasach; 
odnajduje i poprawia 
błędy w zdaniach; 
tworzy zakończenia 
zdań w różnych 
trybach 
warunkowych; układa 
zdań z rozsypanki 
wyrazowej; 
przekształca pisemnie 
zdania używając 
właściwych trybów 
warunkowych; 
tłumaczy zdania 
napisane w języku 
polskim na język 
angielski. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Uzupełnia zdania 
używając różnych 
trybów warunkowych; 
odpowiada na pytania 
pełnymi zdaniami; 
popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia zdania 
używając różnych 
trybów warunkowych; 
odpowiada na pytania 
pełnymi zdaniami; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia zdania 
używając różnych 
trybów warunkowych; 
odpowiada na pytania 
pełnymi zdaniami; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
zdania używając 
różnych trybów 
warunkowych; 
odpowiada na pytania 
pełnymi zdaniami. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Uzupełnia notatkę 
informacjami z kwizu; 
popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia notatkę 
informacjami z kwizu; 
popełnia błędy. 

Uzupełnia notatkę 
informacjami z kwizu; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
notatkę informacjami 
z kwizu. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi  ustnych i 
przetwarzanie 
informacji 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
wysłuchanego 
materiału; korzysta z 
pomocy nauczyciela i 
dopasowuje ilustracje 
do określonych 
kategorii; uzupełnia 
luki w notatce; po 
wysłuchaniu rozmów 
określa, czy podane 
zdania są prawdziwe, 
czy fałszywe; dobiera 
właściwą odpowiedź; 
popełnia liczne błędy. 

Na ogół rozumie 
wysłuchany materiał 
i dopasowuje 
ilustracje do 
określonych 
kategorii; uzupełnia 
luki w notatce; po 
wysłuchaniu rozmów 
określa, czy podane 
zdania są prawdziwe, 
czy fałszywe; dobiera 
właściwą odpowiedź; 
popełnia błędy. 

 

Rozumie wysłuchany 
materiał i dopasowuje 
ilustracje do 
określonych 
kategorii; uzupełnia 
luki w notatce; po 
wysłuchaniu rozmów 
określa, czy podane 
zdania są prawdziwe, 
czy fałszywe; dobiera 
właściwą odpowiedź; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

 

Rozumie wysłuchany 
materiał i poprawnie 
wykonuje wszystkie 
zadania: dopasowuje 
ilustracje do 
określonych 
kategorii; uzupełnia 
luki w notatce; po 
wysłuchaniu rozmów 
określa, czy podane 
zdania są prawdziwe, 
czy fałszywe; dobiera 
właściwą odpowiedź. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki rozumie 
przeczytaną rozmowę 
i określa jej kontekst 
oraz łączy połówki 
zdań; popełnia liczne 
błędy. 

Rozumie przeczytaną 
rozmowę i określa jej 
kontekst oraz łączy 
połówki zdań; 
popełnia błędy. 

Rozumie przeczytaną 
rozmowę i określa jej 
kontekst oraz łączy 
połówki zdań; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Rozumie przeczytaną 
rozmowę i określa jej 
kontekst oraz 
poprawnie łączy 
połówki zdań. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
rozmowę na 
podstawie 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 

Poprawnie tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 

– 



 

 

wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
liczne błędy. 

uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
błędy. 

uwzględniając własne 
pomysły; niekiedy 
popełnia błędy. 

i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły. 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) i 
tworzenie wypowiedzi 
pisemnych 
 

Dopisuje brakujące 
części dialogów 
zgodnie ze 
wskazówkami 
z nawiasów; 
sporządza notatkę na 
temat zmieniania 
świata; ale liczne 
błędy zaburzają 
przekaz informacji. 

Dopisuje brakujące 
części dialogów 
zgodnie ze 
wskazówkami 
z nawiasów; 
sporządza notatkę na 
temat zmieniania 
świata; błędy czasami 
zaburzają przekaz 
informacji. 

Dopisuje brakujące 
części dialogów 
zgodnie ze 
wskazówkami 
z nawiasów; 
sporządza notatkę na 
temat zmieniania 
świata; nieliczne 
błędy nie zaburzają 
przekazu informacji. 

Poprawnie dopisuje 
brakujące części 
dialogów zgodnie ze 
wskazówkami 
z nawiasów i 
sporządza notatkę na 
temat zmieniania 
świata. 

– 

Przetwarzanie 
informacji i 
reagowanie ustne 
 
 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
wyraża swoją opinię 
na temat problemów 
ekologicznych 
i możliwości ich 
rozwiązania; 
przedstawia kolegom 
swoje pomysły na 
zmienianie świata; 
pyta innych o opinię; 
zgadza się, bądź nie 
zgadza z rozmówcą; 
mówi, co sądzi na 
temat ekologicznego 
trybu życia. W swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy 
i ma problemy z 
komunikacją. 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
wyraża swoją opinię 
na temat problemów 
ekologicznych 
i możliwości ich 
rozwiązania; 
przedstawia kolegom 
swoje pomysły na 
zmienianie świata; 
pyta innych o opinię; 
zgadza się, bądź nie 
zgadza z rozmówcą; 
mówi, co sądzi na 
temat ekologicznego 
trybu życia. W swoich 
wypowiedziach 
popełnia  błędy i 
czasami ma problemy 
z komunikacją. 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
wyraża swoją opinię 
na temat problemów 
ekologicznych 
i możliwości ich 
rozwiązania; 
przedstawia kolegom 
swoje pomysły na 
zmienianie świata; 
pyta innych o opinię; 
zgadza się, bądź nie 
zgadza z rozmówcą; 
mówi, co sądzi na 
temat ekologicznego 
trybu życia. W swoich 
wypowiedziach 
rzadko popełnia  
błędy i nie ma 
problemów 
z komunikacją. 

Przeprowadza 
rozmowę, w której 
wyraża swoją opinię 
na temat problemów 
ekologicznych 
i możliwości ich 
rozwiązania; 
przedstawia kolegom 
swoje pomysły na 
zmienianie świata; 
pyta innych o opinię; 
zgadza się, bądź nie 
zgadza z rozmówcą; 
mówi, co sądzi na 
temat ekologicznego 
trybu życia. W swoich 
wypowiedziach nie 
popełnia błędów i nie 
ma problemów 
z komunikacją. 

Swobodnie i 
poprawnie wykonuje 
wszystkie zadania, w 
swoich 
wypowiedziach 
stosuje szeroki 
zakres środków 
językowych 
wykraczający poza 
ramy tej lekcji. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 



 

 

Znajomość środków 
językowych (leksyka 
i gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Dopasowuje 
synonimy do 
czasowników 
frazowych; dobiera 
właściwe czasowniki 
frazowe w zdaniach; 
tworzy czasowniki 
frazowe; odpowiada 
na pytania z użyciem 
czasowników 
frazowych; uzupełnia 
zdania w I trybie 
warunkowym; dobiera 
odpowiedzi do luk 
w tekście; tworzy 
zdania 
z czasownikami 
frazowymi; 
dopasowuje 
czasowniki frazowe 
do ilustracji; 
uzupełnia zdanie 
z luką, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego, 
rozwiązuje szyfry 
i tworzy zdania w I 
trybie warunkowym; 
popełnia liczne błędy. 

Dopasowuje 
synonimy do 
czasowników 
frazowych; dobiera 
właściwe czasowniki 
frazowe w zdaniach; 
tworzy czasowniki 
frazowe; odpowiada 
na pytania z użyciem 
czasowników 
frazowych; uzupełnia 
zdania w I trybie 
warunkowym; dobiera 
odpowiedzi do luk 
w tekście; tworzy 
zdania 
z czasownikami 
frazowymi; 
dopasowuje 
czasowniki frazowe 
do ilustracji; 
uzupełnia zdanie 
z luką, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego, 
rozwiązuje szyfry 
i tworzy zdania w I 
trybie warunkowym; 
popełnia błędy. 

Dopasowuje 
synonimy do 
czasowników 
frazowych; dobiera 
właściwe czasowniki 
frazowe w zdaniach; 
tworzy czasowniki 
frazowe; odpowiada 
na pytania z użyciem 
czasowników 
frazowych; uzupełnia 
zdania w I trybie 
warunkowym; dobiera 
odpowiedzi do luk 
w tekście; tworzy 
zdania 
z czasownikami 
frazowymi; 
dopasowuje 
czasowniki frazowe 
do ilustracji; 
uzupełnia zdanie 
z luką, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego, 
rozwiązuje szyfry 
i tworzy zdania w I 
trybie warunkowym; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie 
dopasowuje 
synonimy do 
czasowników 
frazowych; dobiera 
właściwe czasowniki 
frazowe w zdaniach; 
tworzy czasowniki 
frazowe; odpowiada 
na pytania z użyciem 
czasowników 
frazowych; uzupełnia 
zdania w I trybie 
warunkowym; dobiera 
odpowiedzi do luk 
w tekście; tworzy 
zdania 
z czasownikami 
frazowymi; 
dopasowuje 
czasowniki frazowe 
do ilustracji; 
uzupełnia zdanie 
z luką, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego, 
rozwiązuje szyfry 
i tworzy zdania w I 
trybie warunkowym. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Rozmawia na temat 
możliwych sposobów 
ponownego użycia 
różnych produktów, 
ale liczne błędy 
zaburzają 
komunikację. 

Rozmawia na temat 
możliwych sposobów 
ponownego użycia 
różnych produktów, 
ale popełnione błędy 
czasami zaburzają 
komunikację. 

Rozmawia na temat 
możliwych sposobów 
ponownego użycia 
różnych produktów; 
popełnione błędy nie 
zaburzają 
komunikacji. 

Poprawnie  i 
swobodnie rozmawia 
na temat możliwych 
sposobów 
ponownego użycia 
różnych produktów. 

Poprawnie  i 
swobodnie rozmawia 
na temat możliwych 
sposobów 
ponownego użycia 
różnych produktów 
stosując szeroki 
zasób słów i struktur 
gramatycznych. 
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kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 



 

 

dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka)  

Stosuje rzeczowniki 
odczasownikowe 
(gerunds), 
bezokoliczniki z to 
(full infinitive) 
i bezokoliczniki bez to 
(bare infinitive); 
uzupełnia zdania 
poprawnymi formami 
czasowników; łączy 
zdania i połówki zdań 
w spójną całość; 
dobiera odpowiedzi 
do luk w zdaniach; 
określa, kiedy należy 
zastosować różne 
formy czasowników; 
uzupełnia luki 
w zdaniach wyrazami 
z nawiasów 
w odpowiedniej 
formie; popełnia 
liczne błędy. 

Stosuje rzeczowniki 
odczasownikowe 
(gerunds), 
bezokoliczniki z to 
(full infinitive) 
i bezokoliczniki bez to 
(bare infinitive); 
uzupełnia zdania 
poprawnymi formami 
czasowników; łączy 
zdania i połówki zdań 
w spójną całość; 
dobiera odpowiedzi 
do luk w zdaniach; 
określa, kiedy należy 
zastosować różne 
formy czasowników; 
uzupełnia luki 
w zdaniach wyrazami 
z nawiasów 
w odpowiedniej 
formie; popełnia 
błędy. 

Stosuje rzeczowniki 
odczasownikowe 
(gerunds), 
bezokoliczniki z to 
(full infinitive) 
i bezokoliczniki bez to 
(bare infinitive); 
uzupełnia zdania 
poprawnymi formami 
czasowników; łączy 
zdania i połówki zdań 
w spójną całość; 
dobiera odpowiedzi 
do luk w zdaniach; 
określa, kiedy należy 
zastosować różne 
formy czasowników; 
uzupełnia luki 
w zdaniach wyrazami 
z nawiasów 
w odpowiedniej 
formie; rzadko 
popełnia błędy. 

Poprawnie stosuje 
rzeczowniki 
odczasownikowe 
(gerunds), 
bezokoliczniki z to 
(full infinitive) 
i bezokoliczniki bez to 
(bare infinitive); 
uzupełnia zdania 
poprawnymi formami 
czasowników; łączy 
zdania i połówki zdań 
w spójną całość; 
dobiera odpowiedzi 
do luk w zdaniach; 
określa, kiedy należy 
zastosować różne 
formy czasowników; 
uzupełnia luki 
w zdaniach wyrazami 
z nawiasów 
w odpowiedniej 
formie. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych, 
reagowanie ustne 

Odpowiada na 
pytania otwarte 
stosując odpowiednie 
formy czasowników; 
uzupełnia zdania o 
sobie, tak aby 
przedstawiały 
prawdę; zadaje 
pytania koledze i 
odpowiada na pytania 
stosując odpowiednie 
formy czasowników; 
liczne błędy zakłócają 
komunikację. 

Odpowiada na 
pytania otwarte 
stosując odpowiednie 
formy czasowników; 
uzupełnia zdania o 
sobie, tak aby 
przedstawiały 
prawdę; zadaje 
pytania koledze i 
odpowiada na pytania 
stosując odpowiednie 
formy czasowników;  
popełnia błędy, które 
czasami zakłócają 
komunikację. 

Odpowiada na 
pytania otwarte 
stosując odpowiednie 
formy czasowników; 
uzupełnia zdania o 
sobie, tak aby 
przedstawiały 
prawdę; zadaje 
pytania koledze i 
odpowiada na pytania 
stosując odpowiednie 
formy czasowników;  
niekiedy popełnia 
błędy, które nie 
zakłócają 
komunikacji. 

Poprawnie  i 
swobodnie 
odpowiada na pytania 
otwarte stosując 
odpowiednie formy 
czasowników; 
uzupełnia zdania o 
sobie, tak aby 
przedstawiały 
prawdę; zadaje 
pytania koledze i 
odpowiada na pytania 
stosując odpowiednie 
formy czasowników. 

Poprawnie  i 
swobodnie 
odpowiada na pytania 
otwarte stosując 
odpowiednie formy 
czasowników; 
uzupełnia zdania o 
sobie, tak aby 
przedstawiały 
prawdę; zadaje 
pytania koledze i 
odpowiada na pytania 
stosując odpowiednie 
formy czasowników 
oraz szeroki zakres 
środków językowych. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 



 

 

kształcenia PP    Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 

Ma kłopoty ze 
zrozumieniem treści 
przeczytanego 
ogłoszenia;  z 
pomocą kolegi / 
koleżanki  odpowiada 
na pytanie do tekstu; 
układa części e-maila 
w określonym 
porządku.  

Czyta treść 
ogłoszenia 
i odpowiada na 
pytanie do tekstu; 
układa części e-maila 
w określonym 
porządku; popełnia 
błędy. 

Rozumie treść 
ogłoszenia 
i odpowiada na 
pytanie do tekstu; 
układa części e-maila 
w określonym 
porządku; niekiedy 
popełnia błędy. 

Rozumie treść 
ogłoszenia 
i odpowiada na 
pytanie do tekstu; 
poprawnie układa 
części e-maila 
w określonym 
porządku. 

– 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka i leksyka)  

Łączy zdania 
pojedyncze w zdania 
złożone za pomocą 
różnych spójników; 
uzupełnia zdania 
według własnego 
pomysłu; 
przyporządkowuje 
części zdań z e-maila 
określnym 
kategoriom; 
uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
spójnikami; popełnia 
liczne błędy. 

Łączy zdania 
pojedyncze w zdania 
złożone za pomocą 
różnych spójników; 
uzupełnia zdania 
według własnego 
pomysłu; 
przyporządkowuje 
części zdań z e-maila 
określnym 
kategoriom; 
uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
spójnikami; popełnia 
błędy. 

Łączy zdania 
pojedyncze w zdania 
złożone za pomocą 
różnych spójników; 
uzupełnia zdania 
według własnego 
pomysłu; 
przyporządkowuje 
części zdań z e-maila 
określnym 
kategoriom; 
uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
spójnikami; popełnia 
nieliczne błędy. 

Łączy zdania 
pojedyncze w zdania 
złożone za pomocą 
różnych spójników; 
uzupełnia zdania 
według własnego 
pomysłu; 
przyporządkowuje 
części zdań z e-maila 
określnym 
kategoriom; 
uzupełnia zdania 
odpowiednimi 
spójnikami; nie 
popełnia błędów. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Ze wsparciem 
nauczyciela wykonuje 
określone zadania 
związane 
z napisaniem e-maila 
do organizacji; pisze 
e-mail do organizacji 
ekologicznej; pisze e-
mail do organizacji 
młodzieżowej; w 
swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy, 
które zaburzają 
komunikację. 

Na ogół samodzielnie 
wykonuje określone 
zadania związane 
z napisaniem e-maila 
do organizacji; pisze 
e-mail do organizacji 
ekologicznej; pisze e-
mail do organizacji 
młodzieżowej; w 
swoich 
wypowiedziach 
popełnia  błędy, które 
niekiedy zaburzają 
komunikację. 

Samodzielnie 
wykonuje określone 
zadania związane 
z napisaniem e-maila 
do organizacji; pisze 
e-mail do organizacji 
ekologicznej; pisze e-
mail do organizacji 
młodzieżowej; w 
swoich 
wypowiedziach 
niekiedy popełnia 
błędy, które nie 
zaburzają 
komunikacji. 

Poprawnie wykonuje 
określone zadania 
związane 
z napisaniem e-maila 
do organizacji; pisze 
e-mail do organizacji 
ekologicznej; pisze e-
mail do organizacji 
młodzieżowej, nie 
popełniając błędów. 

Poprawnie wykonuje 
określone zadania 
związane 
z napisaniem e-maila 
do organizacji; pisze 
e-mail do organizacji 
ekologicznej; pisze e-
mail do organizacji 
młodzieżowej. 
Poprawnie i 
swobodnie pisze 
obydwa e-maile, 
stosując 
zróżnicowane środki 
językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

 Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
liczne błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje 
zadania z zakresu 
znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem nagrań 
i wykonaniem zadań 
poniżej: uzupełnia 
luki w notatce; 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
odpowiednie zdania; 
często popełnia 
błędy. 

Na ogół rozumie 
nagrania: uzupełnia 
luki w notatce; 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
odpowiednie zdania; 
popełnia błędy. 

Rozumie nagrania: 
uzupełnia luki 
w notatce; 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
odpowiednie zdania; 
czasami popełnia 
błędy. 

Rozumie nagrania: 
uzupełnia luki 
w notatce; 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
odpowiada na pytania 
otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
odpowiednie zdania; 
nie popełnia błędów. 

– 

Znajomość funkcji 
językowych 

Dobiera właściwą 
reakcję do opisanych 
sytuacji; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 

Dobiera właściwą 
reakcję do opisanych 
sytuacji; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 
błędy. 

Dobiera właściwą 
reakcję do opisanych 
sytuacji; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; popełnia 
nieliczne błędy. 

Dobiera właściwą 
reakcję do opisanych 
sytuacji; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 
wypowiedzi; 
do opisanych 

– 



 

 

liczne błędy. sytuacji. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 

Ma liczne problemy ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
i dobraniem zdań do 
luk w tekście oraz z 
przeczytaniem tekstu 
w języku angielskim 
i uzupełnieniem luk w 
e-mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; uzupełnia 
otwarte luki w tekście, 
ale korzysta z 
pomocy kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela. 

Rozumie przeczytany 
tekst: dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czyta tekst w języku 
angielskim 
i uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; uzupełnia 
otwarte luki w tekście, 
popełnia błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst: dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czyta tekst w języku 
angielskim 
i uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; uzupełnia 
otwarte luki w tekście, 
czasami popełnia 
błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst: dobiera zdania 
do luk w tekście; 
czyta tekst w języku 
angielskim 
i uzupełnia luki w e-
mailu w języku 
polskim, zgodnie z 
treścią tego tekstu. 
Dobiera właściwy 
tekst do podanych 
zdań; uzupełnia 
otwarte luki w tekście, 
nie popełnia błędów. 

 

Znajomość środków 
językowych 
i przetwarzanie 
informacji 

Uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach; 
uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia luki w 
opisie ilustracji; 
tłumaczy fragmenty 
zdań na język 
angielski; zakreśla 
poprawne 
uzupełnienie luk, ale 
popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach; 
uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia luki w 
opisie ilustracji, 
tłumaczy fragmenty 
zdań na język 
angielski; zakreśla 
poprawne 
uzupełnienie luk ale 
popełnia błędy. 

Uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach; 
uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia luki w 
opisie ilustracji, 
tłumaczy fragmenty 
zdań na język 
angielski; zakreśla 
poprawne 
uzupełnienie luk; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
zdania wykorzystując 
wyrazy podane w 
nawiasach; uzupełnia 
zdania z luką, 
wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
uzupełnia luki w 
opisie ilustracji; 
tłumaczy fragmenty 
zdań na język 
angielski; zakreśla 
poprawne 
uzupełnienie luk. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Pisze e-mail do 
organizacji według 
podanych 
wskazówek, ale liczne 
błędy zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze e-mail do 
organizacji według 
podanych 
wskazówek, błędy 
czasami zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze e-mail do 
organizacji według 
podanych 
wskazówek, nieliczne 
błędy nie zakłócają 
przekazu wypowiedzi. 

Poprawnie pisze e-
mail do organizacji 
według podanych 
wskazówek. 

Bezbłędnie i 
swobodnie pisze e-
mail do organizacji 
według podanych 
wskazówek, 
wykorzystując 



 

 

słownictwo i struktury 
językowe 
wykraczające poza 
ramy tego działu. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Korzystając ze 
wsparcia nauczyciela, 
rozumie przeczytany 
tekst i określa jego 
główną myśl; 
znajduje w tekście 
określone informacje 
i dobiera w zdaniach 
właściwe odpowiedzi;  
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami,  znajduje 
określone informacje 
w tabliczkach 
informacyjnych; 
popełnia liczne błędy.  

Pracując a ogół 
samodzielnie, 
rozumie przeczytany 
tekst i określa jego 
główną myśl; 
znajduje w tekście 
określone informacje 
i dobiera w zdaniach 
właściwe odpowiedzi;  
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami,  znajduje 
określone informacje 
w tabliczkach 
informacyjnych; 
popełnia błędy. 

Pracując 
samodzielnie, 
rozumie przeczytany 
tekst i określa jego 
główną myśl; 
znajduje w tekście 
określone informacje 
i dobiera w zdaniach 
właściwe odpowiedzi;  
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami,  znajduje 
określone informacje 
w tabliczkach 
informacyjnych; 
niekiedy popełnia 
błędy. 

Pracując 
samodzielnie, 
poprawnie rozumie 
przeczytany tekst 
i określa jego główną 
myśl; znajduje 
w tekście określone 
informacje i dobiera 
w zdaniach właściwe 
odpowiedzi;  
uzupełnia luki w 
tekście brakującymi 
zdaniami,  znajduje 
określone informacje 
w tabliczkach 
informacyjnych; nie 
popełnia błędów. 

– 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo) i 
przetwarzanie 
informacji 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki uzupełnia 
mapę myśli nazwami 
sportów zespołowych 
i indywidualnych;  
dobiera sporty do 
tabliczek 
informacyjnych; 
dopasowuje zdania 
do tabliczek; 
uzupełnia w języku 
polskim luki  w  
e-mailu zgodnie z 
treścią tekstu 
napisanego w języku 
angielskim; 
popełnia liczne błędy. 

Na ogół samodzielnie 
uzupełnia mapę myśli 
nazwami sportów 
zespołowych 
i indywidualnych;  
dobiera sporty do 
tabliczek 
informacyjnych; 
dopasowuje zdania 
do tabliczek; 
uzupełnia w języku 
polskim luki  w  
e-mailu zgodnie z 
treścią tekstu 
napisanego w języku 
angielskim; 
popełnia błędy. 

Samodzielnie 
uzupełnia mapę myśli 
nazwami sportów 
zespołowych 
i indywidualnych;  
dobiera sporty do 
tabliczek 
informacyjnych; 
dopasowuje zdania 
do tabliczek; 
uzupełnia w języku 
polskim luki  w  
e-mailu zgodnie z 
treścią tekstu 
napisanego w języku 
angielskim; 
popełnia nieliczne 

Uzupełnia mapę myśli 
nazwami sportów 
zespołowych 
i indywidualnych;  
dobiera sporty do 
tabliczek 
informacyjnych; 
dopasowuje zdania 
do tabliczek; 
uzupełnia w języku 
polskim luki  w  
e-mailu zgodnie z 
treścią tekstu 
napisanego w języku 
angielskim; nie 
popełnia błędów. 

– 



 

 

błędy. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne, 
współdziałanie 
w grupie 

Rozmawia o swoich 
preferencjach 
i upodobaniach 
dotyczących sportu; 
odpowiada na pytania 
otwarte, ale liczne 
błędy utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozmawia o swoich 
preferencjach 
i upodobaniach 
dotyczących sportu; 
odpowiada na pytania 
otwarte, ale 
popełnione  błędy 
czasami utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Rozmawia o swoich 
preferencjach 
i upodobaniach 
dotyczących sportu; 
odpowiada na pytania 
otwarte; popełnione  
błędy nieutrudniają 
zrozumienia 
wypowiedzi. 

Swobodnie rozmawia 
o swoich 
preferencjach 
i upodobaniach 
dotyczących sportu; 
odpowiada na pytania 
otwarte; nie popełnia 
błędów. 

Swobodnie rozmawia 
o swoich 
preferencjach 
i upodobaniach 
dotyczących sportu; 
odpowiada na pytania 
otwarte, stosując 
szeroki zakres 
środków językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Dopasowuje słowa do 
ilustracji; uzupełnia 
luki w opisie 
ilustracji. 
uzupełnia sumy 
wyrazów; tabelę; luki 
w zdaniach; 
kolokacje; 
zakończenia 
wyrazów, po to, by 
stworzyć poprawne 
zdania; dodaje 
odpowiedzi do pytań; 
popełnia liczne błędy. 

Dopasowuje słowa do 
ilustracji; uzupełnia 
luki w opisie 
ilustracji. 
uzupełnia sumy 
wyrazów; tabelę; luki 
w zdaniach; 
kolokacje; 
zakończenia 
wyrazów, po to, by 
stworzyć poprawne 
zdania; dodaje 
odpowiedzi do pytań; 
popełnia błędy. 

Dopasowuje słowa do 
ilustracji; uzupełnia 
luki w opisie 
ilustracji. 
uzupełnia sumy 
wyrazów; tabelę; luki 
w zdaniach; 
kolokacje; 
zakończenia 
wyrazów, po to, by 
stworzyć poprawne 
zdania; dodaje 
odpowiedzi do pytań; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie 
dopasowuje słowa do 
ilustracji; uzupełnia 
luki w opisie 
ilustracji. 
uzupełnia sumy 
wyrazów; tabelę; luki 
w zdaniach; 
kolokacje; 
zakończenia 
wyrazów, po to, by 
stworzyć poprawne 
zdania; dodaje 
odpowiedzi do pytań. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki tworzy listę 
sportów, w których 
różne zwierzęta 
byłyby dobre i podaje 
przyczynę; popełnia 
liczne błędy. 

Z kolegą / koleżanką 
tworzy listę sportów, 
w których różne 
zwierzęta byłyby 
dobre i podaje 
przyczynę; popełnia  
błędy. 

Z kolegą / koleżanką 
tworzy listę sportów, 
w których różne 
zwierzęta byłyby 
dobre i podaje 
przyczynę; popełnia 
nieliczne błędy. 

Z kolegą / koleżanką 
poprawnie i 
swobodnie tworzy 
listę sportów, w 
których różne 
zwierzęta byłyby 
dobre i podaje 
przyczynę. 

Z kolegą / koleżanką 
poprawnie i 
swobodnie tworzy 
listę sportów, w 
których różne 
zwierzęta byłyby 
dobre i podaje 
przyczynę, stosując 
szeroki zakres 
środków językowych. 
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Best Grammar 1 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka i leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Uzupełnia luki w 
dialogu odpowiednimi 
czasownikami 
modalnymi; dobiera 
poprawne opcje; 
poprawia błędy 
w podkreślonych 
częściach zdań; 
przekształca pisemnie 
zdania używając 
właściwych 
czasowników 
modalnych; tłumaczy 
pytania  na język 
angielski; popełnia 
liczne błędy. 

Uzupełnia luki w 
dialogu odpowiednimi 
czasownikami 
modalnymi; dobiera 
poprawne opcje; 
poprawia błędy 
w podkreślonych 
częściach zdań; 
przekształca pisemnie 
zdania używając 
właściwych 
czasowników 
modalnych; tłumaczy 
pytania  na język 
angielski; popełnia 
błędy. 

Uzupełnia luki w 
dialogu odpowiednimi 
czasownikami 
modalnymi; dobiera 
poprawne opcje; 
poprawia błędy 
w podkreślonych 
częściach zdań; 
przekształca pisemnie 
zdania używając 
właściwych 
czasowników 
modalnych; tłumaczy 
pytania  na język 
angielski; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
luki w dialogu 
odpowiednimi 
czasownikami 
modalnymi; dobiera 
poprawne opcje; 
poprawia błędy 
w podkreślonych 
częściach zdań; 
przekształca pisemnie 
zdania używając 
właściwych 
czasowników 
modalnych; tłumaczy 
pytania  na język 
angielski. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Ze wsparciem 
nauczyciela tworzy 
zdania przeczące; 
pisze dialog, w 
którym prosi o 
pozwolenie, udziela 
zgody albo odmawia, 
pyta o radę i jej 
udziela; uzupełnia 
rozmowy brakującymi 
wypowiedziami; pisze 
zdania z użyciem 
podanych słów 
według instrukcji; 
pisze zakończenia 
zdań w karcie bingo; 
popełnia liczne błędy, 
które utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Na ogół samodzielnie 
tworzy zdania 
przeczące; pisze 
dialog, w którym 
prosi o pozwolenie, 
udziela zgody albo 
odmawia, pyta o radę 
i jej udziela; uzupełnia 
rozmowy brakującymi 
wypowiedziami; pisze 
zdania z użyciem 
podanych słów 
według instrukcji; 
pisze zakończenia 
zdań w karcie bingo; 
popełnia błędy, które 
czasami utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Samodzielnie tworzy 
zdania przeczące; 
pisze dialog, w 
którym prosi o 
pozwolenie, udziela 
zgody albo odmawia, 
pyta o radę i jej 
udziela; uzupełnia 
rozmowy brakującymi 
wypowiedziami; pisze 
zdania z użyciem 
podanych słów 
według instrukcji; 
pisze zakończenia 
zdań w karcie bingo; 
popełnia błędy, które 
raczej nie utrudniają 
zrozumienia 
wypowiedzi. 

Samodzielnie i 
poprawnie tworzy 
zdania przeczące; 
pisze dialog, w 
którym prosi o 
pozwolenie, udziela 
zgody albo odmawia, 
pyta o radę i jej 
udziela; uzupełnia 
rozmowy brakującymi 
wypowiedziami; pisze 
zdania z użyciem 
podanych słów 
według instrukcji; 
pisze zakończenia 
zdań w karcie bingo. 

Samodzielnie i 
poprawnie tworzy 
zdania przeczące; 
pisze dialog, w 
którym prosi o 
pozwolenie, udziela 
zgody albo odmawia, 
pyta o radę i jej 
udziela; uzupełnia 
rozmowy brakującymi 
wypowiedziami; pisze 
zdania z użyciem 
podanych słów 
według instrukcji; 
pisze zakończenia 
zdań w karcie bingo, 
stosując szeroką 
gamę środków 
językowych. 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne, 
współdziałanie 

Przy wsparciu kolegi / 
koleżanki przedstawia 
przygotowany dialog; 
odpowiada na pytania 

Pracując w parze lub 
w grupie, przedstawia 
przygotowany dialog; 
odpowiada na pytania 

Pracując w parze lub 
w grupie, przedstawia 
przygotowany dialog; 
odpowiada na pytania 

Pracując w parze lub 
w grupie, przedstawia 
przygotowany dialog; 
odpowiada na pytania 

Pracując w parze lub 
w grupie, przedstawia 
przygotowany dialog; 
odpowiada na pytania 



 

 

w grupie zamknięte; gra z 
kolegami w bingo; 
niestety liczne błędy 
utrudniają 
komunikację. 

zamknięte; gra z 
kolegami w bingo; 
czasami popełnione 
błędy utrudniają 
komunikację. 

zamknięte; gra z 
kolegami w bingo; 
nieliczne błędy nie 
utrudniają 
komunikacji. 

zamknięte; gra z 
kolegami w bingo. 
Zadania wykonuje 
poprawnie 
i swobodnie. 

zamknięte; gra z 
kolegami w bingo. 
Zadania wykonuje 
poprawnie 
i swobodnie, stosując 
szeroką gamę 
środków językowych. 
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Best Listening 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka)  

Dobiera wyrażenia 
o podobnym 
znaczeniu; popełnia 
liczne błędy. 

Dobiera wyrażenia 
o podobnym 
znaczeniu; popełnia 
błędy. 

Dobiera wyrażenia 
o podobnym 
znaczeniu; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie dobiera 
wyrażenia 
o podobnym 
znaczeniu. 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi  ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
wysłuchanego 
materiału; korzysta z 
pomocy nauczyciela i 
dobiera odpowiedzi 
do pytań; odpowiada 
na pytania otwarte; 
popełnia liczne błędy. 

Na ogół rozumie 
wysłuchane materiały 
i dobiera odpowiedzi 
do pytań; odpowiada 
na pytania otwarte; 
popełnia liczne błędy. 
 

Rozumie wysłuchane 
materiały i dobiera 
odpowiedzi do pytań; 
odpowiada na pytania 
otwarte; popełnia 
nieliczne błędy. 
 

Rozumie wysłuchane 
materiały i dobiera 
odpowiedzi do pytań; 
odpowiada na pytania 
otwarte; nie popełnia 
błędów. 
 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela 
odpowiada na pytania 
związane ze sportem; 
zwięźle opisuje 
wybrany sport, ale 
liczne błędy zaburzają 
komunikację; 
odgaduje sport 
opisany przez kolegę 
/ koleżankę. 

Na ogół samodzielnie 
odpowiada na pytania 
związane ze sportem; 
zwięźle opisuje 
wybrany sport, ale 
popełnione błędy 
czasami zaburzają 
komunikację; 
odgaduje sport 
opisany przez kolegę 
/ koleżankę. 

Samodzielnie 
odpowiada na pytania 
związane ze sportem; 
zwięźle opisuje 
wybrany sport, 
popełnione błędy nie 
zaburzają 
komunikacji; 
odgaduje sport 
opisany przez kolegę 
/ koleżankę. 
 

Poprawnie odpowiada 
na pytania związane 
ze sportem; 
swobodnie i zwięźle 
opisuje wybrany 
sport; odgaduje sport 
opisany przez kolegę 
/ koleżankę. 

Poprawnie odpowiada 
na pytania związane 
ze sportem, stosując 
szeroką gamę 
środków językowych; 
swobodnie i zwięźle 
opisuje wybrany 
sport; odgaduje sport 
opisany przez kolegę 
/ koleżankę. 
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Best Speaking 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 



 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki wyszukuje 
w tekście określone 
informacje; określa, 
czy zdania na temat 
przeczytanej 
rozmowy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe; popełnia 
liczne błędy. 

Wyszukuje w tekście 
określone informacje; 
określa, czy zdania na 
temat przeczytanej 
rozmowy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe; popełnia 
błędy. 

Wyszukuje w tekście 
określone informacje; 
określa, czy zdania na 
temat przeczytanej 
rozmowy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe; niekiedy 
popełnia błędy. 

Wyszukuje w tekście 
określone informacje; 
poprawnie określa, 
czy zdania na temat 
przeczytanej 
rozmowy są 
prawdziwe, czy 
fałszywe. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych i 
reagowanie ustne 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki lub 
nauczyciela tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
liczne błędy. 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; popełnia 
błędy. 

Tworzy rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły; niekiedy 
popełnia błędy. 

Poprawnie tworzy 
rozmowę na 
podstawie 
wypowiedzi 
modelowej 
i podpowiedzi, 
uwzględniając własne 
pomysły. 

– 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Uzupełnia luki w 
dialogu wpisując w 
nie maksymalnie dwa 
wyrazy; pisze dialog, 
w którym zachęca 
kolegę do uprawiania 
sportu; często 
popełnia błędy.  

Uzupełnia luki w 
dialogu wpisując w 
nie maksymalnie dwa 
wyrazy; pisze dialog, 
w którym zachęca 
kolegę do uprawiania 
sportu; popełnia 
błędy. 

Uzupełnia luki w 
dialogu wpisując w 
nie maksymalnie dwa 
wyrazy; pisze dialog, 
w którym zachęca 
kolegę do uprawiania 
sportu; czasami 
popełnia błędy. 

Bezbłędnie uzupełnia 
luki w dialogu 
wpisując w nie 
maksymalnie dwa 
wyrazy; poprawnie 
pisze dialog, 
w którym zachęca 
kolegę do uprawiania 
sportu. 

– 

Przetwarzanie 
informacji i 
reagowanie ustne 

Odpowiada na 
pytania otwarte; 
opisuje wybrany 
sport: opowiada 
o zasadach i 
potrzebnym sprzęcie; 
odgaduje, jaki sport 
opisuje kolega; 
przeprowadza 
rozmowę z osobą, 
która chce zacząć 
uprawiać nowy sport, 
przedstawia dialogi 

Odpowiada na 
pytania otwarte; 
opisuje wybrany 
sport: opowiada 
o zasadach i 
potrzebnym sprzęcie; 
odgaduje, jaki sport 
opisuje kolega; 
przeprowadza 
rozmowę z osobą, 
która chce zacząć 
uprawiać nowy sport, 
przedstawia dialogi 

Odpowiada na 
pytania otwarte; 
opisuje wybrany 
sport: opowiada 
o zasadach i 
potrzebnym sprzęcie; 
odgaduje, jaki sport 
opisuje kolega; 
przeprowadza 
rozmowę z osobą, 
która chce zacząć 
uprawiać nowy sport, 
przedstawia dialogi 

Odpowiada na 
pytania otwarte; 
opisuje wybrany 
sport: opowiada 
o zasadach i 
potrzebnym sprzęcie; 
odgaduje, jaki sport 
opisuje kolega; 
przeprowadza 
rozmowę z osobą, 
która chce zacząć 
uprawiać nowy sport, 
przedstawia dialogi 

Swobodnie i 
poprawnie wykonuje 
wszystkie zadania, w 
swoich 
wypowiedziach 
stosuje szeroki 
zakres środków 
językowych. 



 

 

na forum klasy; 
wyraża swoją opinię 
na temat możliwości 
uprawiania sportu 
przez każdego. 
W swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy 
i ma problemy z 
komunikacją. 

na forum klasy; 
wyraża swoją opinię 
na temat możliwości 
uprawiania sportu 
przez każdego. 
W swoich 
wypowiedziach 
popełnia  błędy i 
czasami ma problemy 
z komunikacją. 

na forum klasy; 
wyraża swoją opinię 
na temat możliwości 
uprawiania sportu 
przez każdego. 
W swoich 
wypowiedziach 
czasami popełnia 
błędy, ale nie ma 
problemów 
z komunikacją. 

na forum klasy; 
wyraża swoją opinię 
na temat możliwości 
uprawiania sportu 
przez każdego. 
W swoich 
wypowiedziach nie 
popełnia błędów i nie 
ma problemów 
z komunikacją. 
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Best Vocabulary 2 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Uzupełnia zdania 
opisujące ilustracje 
odpowiednimi 
czasownikami 
z ramki;  uzupełnia 
zdanie z luką, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego. 
dobiera właściwe 
czasowniki w tekście; 
dopasowuje 
czasowniki frazowych 
do definicji; dopisuje 
czasowniki do 
odpowiednich grup 
rzeczowników; układa 
chmury wyrazowe, 
uzupełnia luki 
słowami z ramki w 
odpowiedniej formie;  
uzupełnia luki 
w dialogu; popełnia 
liczne błędy 

Uzupełnia zdania 
opisujące ilustracje 
odpowiednimi 
czasownikami 
z ramki;  uzupełnia 
zdanie z luką, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego. 
dobiera właściwe 
czasowniki w tekście; 
dopasowuje 
czasowniki frazowych 
do definicji; dopisuje 
czasowniki do 
odpowiednich grup 
rzeczowników; układa 
chmury wyrazowe, 
uzupełnia luki 
słowami z ramki w 
odpowiedniej formie;  
uzupełnia luki 
w dialogu; popełnia 
błędy 

Uzupełnia zdania 
opisujące ilustracje 
odpowiednimi 
czasownikami 
z ramki;  uzupełnia 
zdanie z luką, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego. 
dobiera właściwe 
czasowniki w tekście; 
dopasowuje 
czasowniki frazowych 
do definicji; dopisuje 
czasowniki do 
odpowiednich grup 
rzeczowników; układa 
chmury wyrazowe, 
uzupełnia luki 
słowami z ramki w 
odpowiedniej formie;  
uzupełnia luki 
w dialogu; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
zdania opisujące 
ilustracje 
odpowiednimi 
czasownikami 
z ramki;  uzupełnia 
zdanie z luką, tak aby 
zachować sens 
zdania wyjściowego. 
dobiera właściwe 
czasowniki w tekście; 
dopasowuje 
czasowniki frazowych 
do definicji; dopisuje 
czasowniki do 
odpowiednich grup 
rzeczowników; układa 
chmury wyrazowe, 
uzupełnia luki 
słowami z ramki w 
odpowiedniej formie;  
uzupełnia luki w 
dialogu. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych, 
reagowanie ustne 
i współdziałanie 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki gra 
w bingo, opisując i 
odgadując różne 

Z kolegą / koleżanką 
gra w bingo, opisując 
i odgadując różne 
czasowniki frazowe 

Z kolegą / koleżanką 
gra w bingo, opisując 
i odgadując różne 
czasowniki frazowe 

Z kolegą / koleżanką 
swobodnie  gra 
w bingo, opisując 
i odgadując różne 

Z kolegą / koleżanką 
swobodnie  gra 
w bingo, opisując 
i odgadując różne 



 

 

w grupie czasowniki frazowe i 
kolokacje; wyraża 
swoją opinię na 
tematy związane ze 
sportem; niestety 
liczne błędy zakłócają 
komunikację. 

i kolokacje; wyraża 
swoją opinię na 
tematy związane ze 
sportem; popełnia 
błędy, które czasami 
zakłócają 
komunikację. 

i kolokacje; wyraża 
swoją opinię na 
tematy związane ze 
sportem; czasami 
popełnia błędy, które 
nie zakłócają 
komunikacji. 

czasowniki frazowe 
i kolokacje; 
poprawnie wyraża 
swoją opinię na 
tematy związane ze 
sportem. 

czasowniki frazowe 
i kolokacje; 
poprawnie wyraża 
swoją opinię na 
tematy związane ze 
sportem, stosując 
szeroką gamę 
środków językowych. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka) 
i przetwarzanie 
informacji 

Dobiera odpowiedzi 
do pytań; uzupełnia 
luki w zdaniach i 
dialogach 
odpowiednimi 
czasownikami 
modalnymi; uzupełnia 
zdania na temat 
zachowania się 
w parku biegaczy na 
podstawie 
przeczytanej 
broszury; przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w znakach 
drogowych; na 
podstawie 
wiadomości w języku 
angielskim uzupełnia 
luki w notatce w 
języku polskim; 
popełnia liczne błędy. 

Dobiera odpowiedzi 
do pytań; uzupełnia 
luki w zdaniach i 
dialogach 
odpowiednimi 
czasownikami 
modalnymi; uzupełnia 
zdania na temat 
zachowania się 
w parku biegaczy na 
podstawie 
przeczytanej 
broszury; przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w znakach 
drogowych; na 
podstawie 
wiadomości w języku 
angielskim uzupełnia 
luki w notatce w 
języku polskim; 
popełnia błędy. 

Dobiera odpowiedzi 
do pytań; uzupełnia 
luki w zdaniach i 
dialogach 
odpowiednimi 
czasownikami 
modalnymi; uzupełnia 
zdania na temat 
zachowania się 
w parku biegaczy na 
podstawie 
przeczytanej 
broszury; przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w znakach 
drogowych; na 
podstawie 
wiadomości w języku 
angielskim uzupełnia 
luki w notatce w 
języku polskim; 
popełnia nieliczne 
błędy. 

Poprawnie dobiera 
odpowiedzi do pytań; 
uzupełnia luki 
w zdaniach i 
dialogach 
odpowiednimi 
czasownikami 
modalnymi; uzupełnia 
zdania na temat 
zachowania się 
w parku biegaczy na 
podstawie 
przeczytanej 
broszury; przekazuje 
w języku angielskim 
informacje zawarte 
w znakach 
drogowych; na 
podstawie 
wiadomości w języku 
angielskim uzupełnia 
luki w notatce w 
języku polskim. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych, 
reagowanie pisemne, 
współdziałanie w 
grupie 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki opisuje 
zasady obowiązujące 
w wybranym sporcie; 
opisuje zasady 
obowiązujące 

We współpracy z 
kolegą / koleżanką 
opisuje zasady 
obowiązujące 
w wybranym sporcie; 
opisuje zasady 

We współpracy z 
kolegą / koleżanką 
opisuje zasady 
obowiązujące 
w wybranym sporcie; 
opisuje zasady 

We współpracy z 
kolegą / koleżanką 
opisuje zasady 
obowiązujące 
w wybranym sporcie; 
opisuje zasady 

Poprawnie i 
swobodnie wykonuje 
wszystkie zadania, 
stosując 
zróżnicowane środki 
językowe 



 

 

w szkole; pisze 
notatkę o swoim 
ulubionym sporcie; 
liczne błędy 
utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

obowiązujące 
w szkole; pisze 
zdania o swoim 
ulubionym sporcie; 
popełnione błędy 
czasami utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

obowiązujące 
w szkole; pisze 
zdania o swoim 
ulubionym sporcie; 
popełnione błędy nie 
utrudniają 
zrozumienia 
wypowiedzi. 

obowiązujące 
w szkole; pisze 
zdania o swoim 
ulubionym sporcie. 
Poprawnie wykonuje 
wszystkie zadania. 

wykraczające poza 
ramy  tej lekcji. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Z pomocą kolegi / 
koleżanki czyta wpisy 
na blogach i znajduje 
w nich określone 
informacje. 

Na ogół samodzielnie 
czyta wpisy na 
blogach i znajduje w 
nich określone 
informacje; popełnia 
błędy. 

Samodzielnie czyta 
wpisy na blogach 
i znajduje w nich 
określone informacje; 
czasami popełnia 
błędy. 

Czyta wpisy na 
blogach i znajduje 
w nich określone 
informacje; nie 
popełnia błędów. 

– 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka i leksyka)  

Dobiera właściwą 

formę czasownika; 
uzupełnia luki 
odpowiednimi 
przymiotnikami 
i przysłówkami z 
ramki; rozpoznaje 
przymiotniki 
i przysłówki; popełnia 
liczne błędy. 

Dobiera właściwą 

formę czasownika; 
uzupełnia luki 
odpowiednimi 
przymiotnikami 
i przysłówkami z 
ramki; rozpoznaje 
przymiotniki 
i przysłówki; popełnia 
błędy. 

Dobiera właściwą 

formę czasownika; 
uzupełnia luki 
odpowiednimi 
przymiotnikami 
i przysłówkami z 
ramki; rozpoznaje 
przymiotniki 
i przysłówki; popełnia 
nieliczne błędy. 

Dobiera właściwą 

formę czasownika; 
uzupełnia luki 
odpowiednimi 
przymiotnikami 
i przysłówkami z 
ramki; rozpoznaje 
przymiotniki 
i przysłówki; nie 
popełnia  błędów 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Ze wsparciem 
nauczyciela wykonuje 
określone zadania 
związane 
z napisaniem wpisu 
na blog; pisze post na 
blogu według 
podanych instrukcji; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia liczne błędy, 
które zaburzają 
komunikację. 

Na ogół samodzielnie 
wykonuje określone 
zadania związane 
z napisaniem wpisu 
na blog; pisze post na 
blogu według 
podanych instrukcji; 
w swoich 
wypowiedziach 
popełnia  błędy, które 
niekiedy zaburzają 
komunikację. 

Samodzielnie 
wykonuje określone 
zadania związane 
z napisaniem wpisu 
na blog; pisze post na 
blogu według 
podanych instrukcji; 
w swoich 
wypowiedziach 
niekiedy popełnia 
błędy, które nie 
zaburzają 
komunikacji. 

Wykonuje określone 
zadania związane 
z napisaniem wpisu 
na blog; pisze post na 
blogu według 
podanych instrukcji. 
Poprawnie pisze 
wszystkie posty. 

Wykonuje określone 
zadania związane 
z napisaniem wpisu 
na blog; pisze post na 
blogu według 
podanych instrukcji. 
Poprawnie pisze 
wszystkie posty, 
stosując 
zróżnicowane środki 
językowe. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

 Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
liczne błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
błędy. 

Wykonuje zadania 
z zakresu znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej 
i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje 
zadania z zakresu 
znajomości 
słownictwa, 
gramatyki, rozumienia 
tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

Ma problemy ze 
zrozumieniem nagrań 
i wykonaniem zadań 
poniżej: z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z nagraniem; 
uzupełnia luki 
w notatce; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
odpowiednie zdania; 
często popełnia 
błędy. 

Na ogół rozumie 
nagrania: z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
uzupełnia luki 
w notatce; odpowiada 
na pytania otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
odpowiednie zdania; 
popełnia błędy. 

Rozumie nagrania: 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
uzupełnia luki 
w notatce; odpowiada 
na pytania otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
odpowiednie zdania; 
czasami popełnia 
błędy. 

Rozumie nagrania: 
z podanych 
odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną 
z wypowiedzią; 
uzupełnia luki 
w notatce; odpowiada 
na pytania otwarte po 
wysłuchaniu 
nagrania; do 
usłyszanych 
wypowiedzi dobiera 
odpowiednie zdania; 
nie popełnia błędów. 

– 

Znajomość funkcji 
językowych 

Dobiera właściwą 
reakcję do opisanych 
sytuacji; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 

Dobiera właściwą 
reakcję do opisanych 
sytuacji; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 

Dobiera właściwą 
reakcję do opisanych 
sytuacji; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 

Dobiera właściwą 
reakcję do opisanych 
sytuacji; uzupełnia 
luki w dialogach 
brakującymi 
fragmentami 

– 



 

 

wypowiedzi; popełnia 
liczne błędy. 

wypowiedzi; popełnia 
błędy. 

wypowiedzi; popełnia 
nieliczne błędy. 

wypowiedzi; 
do opisanych 
sytuacji. 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
i przetwarzanie 
informacji 

Ma liczne problemy ze 
zrozumieniem 
przeczytanego tekstu 
i dopasowaniem zdań 
do luk oraz z 
uzupełnieniem luk w 
e-mailu zgodnie 
z treścią tekstu; 
uzupełnieniem luk 
w zdaniach zgodnie 
z treścią tekstu; 
korzysta z pomocy 
kolegi / koleżanki. 

Na ogół rozumie 
przeczytane teksty: 
dopasowuje zdania 
do luk; uzupełnia luki 
w e-mailu zgodnie 
z treścią tekstu; 
uzupełnia luki 
w zdaniach zgodnie 
z treścią tekstu, ale 
popełnia błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst: dopasowuje 
zdania do luk; 
uzupełnia luki w e-
mailu zgodnie 
z treścią tekstu; 
uzupełnia luki 
w zdaniach zgodnie 
z treścią tekstu, 
czasami popełnia 
błędy. 

Rozumie przeczytany 
tekst: dopasowuje 
zdania do luk; 
uzupełnia luki w e-
mailu zgodnie 
z treścią tekstu; 
uzupełnia luki 
w zdaniach zgodnie 
z treścią tekstu, nie 
popełnia błędów. 

– 

Znajomość środków 
językowych 
i przetwarzanie 
informacji 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
wybiera poprawne 
uzupełnienie luk 
w tekście, tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach 
w odpowiednej 
formie, ale popełnia 
liczne błędy. 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
wybiera poprawne 
uzupełnienie luk 
w tekście, tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach 
w odpowiednej 
formie, ale popełnia 
błędy. 

Uzupełnia zdania z 
luką, wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
wybiera poprawne 
uzupełnienie luk 
w tekście, tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach 
w odpowiednej 
formie; popełnia 
nieliczne błędy. 

Poprawnie uzupełnia 
zdania z luką, 
wykorzystując 
podane wyrazy, tak 
aby zachować sens 
zdania wyjściowego; 
wybiera poprawne 
uzupełnienie luk 
w tekście, tłumaczy 
fragmenty zdań 
sformułowane 
w języku polskim; 
uzupełnia zdania 
wykorzystując wyrazy 
podane w nawiasach 
w odpowiednej 
formie. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
reagowanie pisemne 

Pisze wpis na blog 
według podanych 
wskazówek, ale liczne 
błędy zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze wpis na blog 
według podanych 
wskazówek, błędy 
czasami zakłócają 
przekaz wypowiedzi. 

Pisze wpis na blog 
według podanych 
wskazówek, nieliczne 
błędy nie zakłócają 
przekazu wypowiedzi. 

Poprawnie pisze wpis 
na blog według 
podanych 
wskazówek. 

Bezbłędnie i 
swobodnie pisze wpis 
na blog według 
podanych 
wskazówek, 
wykorzystując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 
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Best Explorers’ Club 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
   Ocena dopuszczająca           Ocena dostateczna                      Ocena dobra                    Ocena bardzo 
dobra             Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 
 

Ma problem ze 
zrozumieniem 
nagrania; odpowiada 
na pytania otwarte do 
tekstu nagrania, ale 
popełnia liczne błędy. 

Na ogół rozumie 
tekst, ale 
odpowiadając na 
pytania otwarte do 
tekstu nagrania, 
popełnia błędy. 
 

Rozumie tekst, ale 
odpowiadając na 
pytania otwarte do 
tekstu nagrania, może 
czasami popełniać 
błędy. 
 

Rozumie tekst 
i poprawnie 
odpowiada na pytania 
otwarte do tekstu 
nagrania. 
 
 

– 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Ma trudności ze 
zrozumieniem tekstu 
i odpowiada na 
pytania otwarte do 
tekstu z pomocą 
nauczyciela lub 
kolegi. 

Na ogół rozumie 
tekst, ale 
odpowiadając na 
pytania otwarte do 
jego treści, popełnia 
błędy. 

Rozumie tekst, ale 
odpowiadając na 
pytania otwarte do 
jego treści, 
sporadycznie 
popełnia błędy. 
 

Rozumie tekst 
i poprawnie 
odpowiada na pytania 
otwarte do jego 
treści. 

– 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych 
 

Korzystając z pomocy 
kolegi / koleżanki, 
pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące 
pracy wakacyjnej oraz 
zajęć odpowiednich 
dla nastolatków; 
odpowiada na pytania 
dotyczące listy 
nietypowych 
zawodów; popełnia 
liczne błędy. 

Na ogół samodzielnie 
pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące 
pracy wakacyjnej oraz 
zajęć najbardziej 
odpowiednich dla 
nastolatków; 
odpowiada na pytania 
dotyczące listy 
nietypowych 
zawodów; popełnia 
błędy. 

Samodzielnie pyta 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
pracy wakacyjnej oraz 
zajęć najbardziej 
odpowiednich dla 
nastolatków; 
odpowiada na pytania 
dotyczące listy 
nietypowych 
zawodów; popełnia 
niekiedy błędy. 

Samodzielnie i 
poprawnie pyta 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
pracy wakacyjnej oraz 
zajęć najbardziej 
odpowiednich dla 
nastolatków; 
odpowiada na pytania 
dotyczące listy 
nietypowych 
zawodów. 

Swobodnie i 
poprawnie pyta 
i odpowiada na 
pytania dotyczące 
pracy wakacyjnej oraz 
zajęć najbardziej 
odpowiednich dla 
nastolatków; 
odpowiada na pytania 
dotyczące listy 
nietypowych 
zawodów; stosuje 
szeroki zakres 
środków językowych. 

Reagowanie ustne, 
współdziałanie w 
grupie  

Pracując w grupie,  
wyraża opinię 
z uzasadnieniem 
dotyczącą możliwości 
zdobycia wymarzonej 
pracy przez kolegów 
z klasy; w 
wypowiedziach 
pojawiają się bardzo 
liczne błędy. 
Odnosząc się do 
informacji 

Pracując w grupie,  
wyraża opinię 
z uzasadnieniem 
dotyczącą możliwości 
zdobycia wymarzonej 
pracy przez kolegów 
z klasy; w 
wypowiedziach 
pojawiają się błędy. 
Odnosząc się do 
informacji 
pozyskanych od 

Pracując w grupie,  
wyraża opinię 
z uzasadnieniem 
dotyczącą możliwości 
zdobycia wymarzonej 
pracy przez kolegów 
z klasy; w 
wypowiedziach 
czasami pojawiają się 
błędy. Odnosząc się 
do informacji 
pozyskanych od 

Pracując w grupie,   
poprawnie wyraża 
opinię 
z uzasadnieniem 
dotyczącą możliwości 
zdobycia wymarzonej 
pracy przez kolegów 
z klasy. Odnosząc się 
do informacji 
pozyskanych od 
kolegów, nazywa 
w języku angielskim 

Pracując w grupie, 
swobodnie i 
poprawnie wyraża 
opinię 
z uzasadnieniem 
dotyczącą możliwości 
zdobycia wymarzonej 
pracy przez kolegów 
z klasy. Odnosząc się 
do informacji 
pozyskanych od 
kolegów, nazywa 



 

 

pozyskanych od 
kolegów, nazywa w 
języku angielskim 
zawody atrakcyjne dla 
nastolatków. 

kolegów, nazywa 
w języku angielskim 
zawody atrakcyjne dla 
nastolatków. 

kolegów, nazywa 
w języku angielskim 
zawody atrakcyjne dla 
nastolatków. 

zawody atrakcyjne dla 
nastolatków. 

w języku angielskim 
zawody atrakcyjne dla 
nastolatków; stosuje 
szeroki zakres 
środków językowych. 

Przetwarzanie 
informacji  

Korzystając ze 
wsparcia kolegów i 
koleżanek, tworzy 
vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzie, który 
publikuje w sieci; 
niestety liczne błędy 
zakłócają 
komunikację. 

Tworzy vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzi,; 
który publikuje w 
sieci; błędy czasami 
zakłócają 
komunikację. 

Tworzy vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzie, 
który publikuje w 
sieci; nieliczne błędy 
nie zakłócają 
komunikacji. 

Tworzy vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzie, 
który publikuje w 
sieci; starannie 
przygotowuje  
poprawną 
prezentację. 

Tworzy vlog o swoim 
wymarzonym 
zawodzie, 
który publikuje w 
sieci; starannie 
przygotowuje  
poprawną prezentację 
stosując bogate 
słownictwo i złożone 
struktury językowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
Klasa VIII 

 
 
 
 

 
Podane niżej kryteria oceniania oparte są na wymaganiach ogólnych i szczegółowych, zapisanych w obowiązującej podstawie programowej dla przedmiotu: język obcy nowożytny dla II etapu 
edukacyjnego: 
poziom II.1 (dla klas 4–8; język obcy nauczany jako pierwszy; kontynuacja z klas 1–3); 
poziom II.1 DJ (dla klas 4–8; język obcy nauczany jako pierwszy; dla szkół lub oddziałów dwujęzycznych) poziom II.2 (dla klas 7–8; język obcy nauczany jako drugi; od początku w klasie 7); 
poziom II.2 DJ (dla klas 7–8; język obcy nauczany jako drugi, od początku w klasie 7 w szkołach i oddziałach dwujęzycznych). 
Kryteria nie zawierają wymagań na ocenę niedostateczną, gdyż otrzymuje ją uczeń, który nie opanował wymagań określonych dla oceny minimum dopuszczającej. 
W planie pojawiają się skróty: 
PP – odnosi się do podstawy programowej 2017; 
TIK – dotyczy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 
Uwaga! Sprawdziany są pracami, za które uzyskuje się odpowiednią liczbę punktów. Kryteria prac punktowych powinny być zgodne z ustaleniami podanymi w Szkolnym/Przedmiotowym Systemie 
Oceniania. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Teen Explorer 8 Kryteria oceniania z języka angielskiego 



 

 

Znajomość środków 
językowych (leksyka) 
 
 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
 
 
Znajomość 
środków 
językowych 
 
 
 
 

 

Uczeń 
współdziała w 
grupie 

 

Pamięta nie wszystkie nazwy 
wybranych członków rodziny. 

 

 

 

Słucha ze zrozumieniem; ma problemy z 
przyporządkowaniem nazw narodowości 
do osób zgodnie z treścią nagrania. 

 

 

Zapisuje daty zgodnie z treścią nagrania, 
ale popełnia w nich liczne błędy. 

 

Uzupełnia tekst czasownikami  

w czasie Present Simple,  

ale popełnia liczne błędy. 

 

 
Tworzy pytania dotyczące czynności 
rutynowych wykonywanych przez 
członków rodziny w czasie present 
Simple i odpowiada na nie, często 
popełniając błędy. 

Zna i nazywa członków rodziny, 
kategoryzuje te wyrazy w zależności 
od płci; czasami popełnia błędy. 

 

 

Przyporządkowując nazwy 
narodowości do osób; popełnia 
błędy. 

 

 

Zapisuje daty zgodnie z treścią 
nagrania, ale popełnia w nich liczne 
błędy. 

 

Uzupełnia tekst czasownikami  

w czasie Present Simple, popełniając 
błędy. 

 

 
Pytając i odpowiadając na pytania 
dotyczące czynności rutynowych 
wykonywanych przez członków 
rodziny, popełnia błędy. 

Zna i nazywa członków rodziny, 
kategoryzuje te wyrazy w 
zależności od płci; może 
sporadycznie popełnić błąd. 

 

Przyporządkowując nazwy 
narodowości do osób, 
sporadycznie popełnia błędy. 

 

 

Na ogół poprawnie zapisuje daty 
zgodnie z treścią nagrania. 

 

 

Uzupełnia tekst czasownikami w 
czasie Present Simple – może 
sporadycznie popełniać błędy. 

 
 
Pytając i odpowiadając na 
pytania dotyczące czynności 
rutynowych wykonywanych 
przez członków rodziny, może 
popełnić błąd. 

Zna i nazywa członków rodziny, 
kategoryzuje te wyrazy w zależności 
od płci; może sporadycznie popełnić 
błąd. 

 

Przyporządkowując nazwy 
narodowości do osób, sporadycznie 
popełnia błędy. 

 

 

Na ogół poprawnie zapisuje daty 
zgodnie z treścią nagrania. 

 

 

Uzupełnia tekst czasownikami w 
czasie Present Simple – może 
sporadycznie popełniać błędy. 

 
Pytając i odpowiadając na pytania 
dotyczące czynności rutynowych 
wykonywanych przez członków rodziny, 
może popełnić błąd. 

 
– 
 
 
 
 

– 
 
 

Swobodnie i poprawnie zapisuje  
i odczytuje wszystkie daty podane  
w nagraniu. 

 
– 
 
 
 
 

Swobodnie i poprawnie prowadzi 
rozmowę dotyczącą czynności 
rutynowych wykonywanych przez 
członków rodziny. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

Ocena bardzo dobra  
Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 

Tworzenie 
wypowiedzi pisemnej 

 
 
 
 
 
Znajomość środków 
językowych 

 

 

 

Uczeń współdziała w 
grupie 

 

 

Przetwarzane 
wypowiedzi 

Przyporządkowując imiona  

do opisów z nagrania, popełnia 
liczne błędy. 

 

Tworzy zdania dotyczące 
wyglądu osób, posiłkując się 
podanymi schematami zdań, ale 
popełnia  

w nich błędy. 

 

 

Zna wskazane słownictwo 
dotyczące wyglądu i charakteru 
człowieka, ale stosując je  

w zdaniach, popełnia liczne 
błędy. 

 

Zna reguły, ale stosując czasy  

Past Simple, Past Continouos  

i wyrażenie used to w zdaniach, 
popełnia liczne błędy. 

 

 

 

Tworzy pytania dotyczące 
czynności rutynowych  

z przeszłości i odpowiada na nie, 
popełniając błędy. 

 

 

Na podstawie wypowiedzi 
kolegi/koleżanki tworzy zdania 
dotyczące czynności rutynowych 
z przeszłości,  

ale w zapisie tych zdań popełnia 
liczne błędy. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Przyporządkowując imiona  

do opisów z nagrania, popełnia 
błędy. 

 

Tworzy zdania dotyczące wyglądu 
osób, posiłkując się podanymi 
schematami zdań, popełniając  

w nich nieliczne błędy. 

 

 

Zna słownictwo dotyczące 
wyglądu i charakteru człowieka, 
ale stosując je w zdaniach, 
popełnia błędy. 

 

 

 

Zna reguły, ale stosując czasy  

Past Simple, Past Continouos  

i wyrażenie used to w zdaniach, 
popełnia błędy. 

 

 

 

Pytając i odpowiadając na pytania 
dotyczące czynności rutynowych  

z przeszłości, popełnia błędy. 

 

 

 

Na podstawie wypowiedzi 
kolegi/koleżanki tworzy zdania 
dotyczące czynności rutynowych z 
przeszłości,  

ale w zapisie tych zdań popełnia 
błędy. 
 

Na ogół poprawnie przyporządkowuje 
imiona do opisów z nagrania. 
 
Tworzy zdania dotyczące wyglądu osób, 
sporadycznie popełniając błędy. 
 
 
 
 
Na ogół poprawnie stosuje w zdaniach 
słownictwo dotyczące wyglądu  
i charakteru człowieka.  
 
 
 
Zna reguły i stosuje czasy Past Simple, 
Past Continouos oraz wyrażenie used to 
w zdaniach; może się zdarzyć,  
że popełni błąd. 
 
 
 
 
 
Pytając i odpowiadając na pytania 
dotyczące czynności rutynowych z 
przeszłości, może popełnić błąd. 
 
 
 
Na ogół poprawnie  
na podstawie wypowiedzi 
kolegi/koleżnaki tworzy zdania 
dotyczące czynności rutynowych z 
przeszłości. 

Poprawnie przyporządkowuje imiona 
do opisów z nagrania. 
 
 
Poprawnie tworzy zdania dotyczące 
wyglądu osób. 
 
 
 
 
 
Poprawnie stosuje w zdaniach 
słownictwo dotyczące wyglądu i 
charakteru człowieka. 
 
 
Zna reguły i poprawnie stosuje czasy 
Past Simple, Past Continouos oraz 
wyrażenie used to w zdaniach. 
 
 
 
 
 
 
Poprawnie pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące czynności rutynowych z 
przeszłości. 
 
 
 
Poprawnie tworzy zdania 
dotyczące czynności 
rutynowych z przeszłości. 

 
- 
 
 

Poprawnie tworzy opis wyglądu 
człowieka. 
 
 
 
 
 
Zna i poprawnie stosuje bogate 
słownictwo dotyczące wyglądu  
i charakteru człowieka. 

 
 
 
- 
 
 
 
 

 
 
Swobodnie i poprawnie prowadzi 
rozmowę dotyczącą czynności 
rutynowych z przeszłości. 

 
 

Na podstawie wypowiedzi 
kolegów/koleżanek w pełni 
poprawnie tworzy krótką wypowiedź 
pisemną dotyczącą czynności 
rutynowych z przeszłości. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 
 
 
 

 
 
 
Znajomość środków 
językowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń współdziała w 
grupie 

 
 
 
 

 

Słucha ze zrozumieniem: 
przyporządkowuje imiona  

do nazw czynności, zgodnie  

z treścią nagrania; określa, czy osoby  

z nagrania spotkają się, czy nie;  

w obu zadaniach często popełnia  
błędy. 

 

 

 

Na podstawie danych z nagrania 
tworzy zdania dotyczące planów  

na przyjęcie; popełnia liczne błędy. 

 

 

 

 

 

Dopasowuje początek do końca 
zdania; wybiera właściwy przyimek, 
tworząc czasownik frazowy; uzupełnia 
luki w zdaniach odpowienimi 
przyimkami; we wszystkich tych 
zadaniach często się myli. 

 

 

 
 
 
 
Przekazuje w języku angielskim 
informacje z użyciem wskazanych 
czasowników frazowych, ale często je 
myli. 

Przyporządkowuje imiona 
do nazw czynności, zgodnie 
z treścią nagrania; określa,  

czy osoby z nagrania 
spotkają się, czy nie;  

w obu zadaniach popełnia 
błędy.  

 

 

 

Na podstawie danych  

z nagrania tworzy zdania 
dotyczące planów na 
przyjęcie, popełniając 
błędy.  

 

 

Dopasowuje początek do 
końca zdania; wybiera 
właściwy przyimek, tworząc 
czasownik frazowy; 
uzupełnia luki  

w zdaniach odpowienimi 
przyimkami; we wszystkich 
tych zadaniach popełnia 
błędy.  

 
 
 
Przekazuje w języku 
angielskim informacje z 
użyciem wskazanych 
czasowników frazowych, ale 
zdarza się, że je myli.  

Przyporządkowuje imiona  

do nazw czynności, zgodnie  

z treścią nagrania; określa, czy 
osoby z nagrania spotkają się, 
czy nie; w obu zadaniach 
sporadycznie popełnia błędy.  

 

 

 

 

Na ogół poprawnie na podstawie 
danych z nagrania tworzy zdania 
dotyczące planów na przyjęcie.  

 

 

 

Dopasowuje początek do końca 
zdania; wybiera właściwy 
przyimek, tworząc czasownik 
frazowy; uzupełnia luki w 
zdaniach odpowienimi 
przyimkami; może sporadycznie 
popełnić błąd.  

 

 

 

 

 

Przekazuje w języku angielskim 
informacje z użyciem 
wskazanych czasowników 
frazowych, ale może 
sporadycznie popełniać błędy.  

Bezbłędnie przyporządkowuje 
imiona do nazw czynności oraz 
określa, czy osoby z nagrania 
spotkają się, czy nie. 

 

 

 

 

 

 

W pełni poprawnie,  

na podstawie danych z nagrania, 
tworzy zdania dotyczące planów na 
przyjęcie. 

 

 

 

 

Poprawnie dopasowuje początek do 
końca zdania; wybiera właściwy 
przyimek, tworząc czasownik 
frazowy; uzupełnia luki w zdaniach 
odpowienimi przyimkami. 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawnie przekazuje informacje  

z użyciem wskazanych czasowników 
frazowych. 

 

 

 
 

– 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 

 
 
 
 
 
 
       
 

 
Bezbłędnie prowadzi rozmowę, 
wykorzystując w niej czasowniki 
frazowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Reagowanie 
na wypowiedzi 

 

 

 
 
 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udziela informacji dotyczących prac 
wykonywanych w domu  

i je pozyskuje, posługując się 
wzorem; pyta i odpowiada  

na pytania dotyczące planów na 
przyszłość; tworząc zdania, popełnia 
liczne błędy. 

 

Słucha ze zrozumieniem: często się 
myli, wskazując pośród podanych 
czynności te, które były wymienione  

w nagraniu, oraz wyszukując 
informacje szczegółowe w nagraniu. 

 

 

Uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednią formą wyrażenia be 
going to oraz czasownika podanego 
w nawiasie; kategoryzuje 
rzeczowniki, wskazując policzalne i 
niepoliczalne; uzupełnia zdania, 
używając określników ilościowych 
any/some/a few/a 
little/much/many/a lot of/lots of; 
tworzy pytania z użyciem wyrażenia 
be going to oraz czasu  
Future Simple; we wszystkich tych 
zadaniach popełnia liczne błędy. 
 
 
 

Udziela informacji dotyczących prac 
wykonywanych w domu  

i je pozyskuje, posługując się 
wzorem; pyta i odpowiada na 
pytania dotyczące planów  

na przyszłość, popełniając błędy. 

 

 

Słucha ze zrozumieniem: myli się, 
wskazując pośród podanych 
czynności te, które były wymienione 
w nagraniu, oraz wyszukując 
informacje szczegółowe w nagraniu. 

 

 
Uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią 
formą wyrażenia be going to oraz 
czasownika podanego  
w nawiasie; kategoryzuje rzeczowniki, 
wskazując policzalne i niepoliczalne; 
uzupełnia zdania, używając słów any/ 
some/ a few /a Little / much / many / a lot 
of / lots of; tworzy pytania z użyciem 
wyrażenia  
be going to oraz czasu Future Simple; we 
wszystkich tych zadaniach popełnia błędy. 
 

 

 
 

Swobodnie udziela i pozyskuje 
informacje dotyczące prac 
wykonywanych w domu oraz 
planów na przyszłość; tworząc 
zdania, sporadycznie popełnia błędy. 

 

 

 

Słucha ze zrozumieniem: na ogół 
poprawnie wskazuje pośród 
podanych czynności te, które były 
wymienione w nagraniu, oraz 
wyszukuje informacje szczegółowe 
w nagraniu. 

 

Na ogół poprawnie uzupełnia luki  

w zdaniach odpowiednią formą 
wyrażenia be going to oraz 
czasownika podanego  
w nawiasie; kategoryzuje rzeczowniki, 
wskazując policzalne i niepoliczalne; 
uzupełnia zdania, używając określników 
ilościowych any/ some/ a few /a little / 
much / many / a lot of / lots of; tworzy 
pytania z użyciem wyrażenia be going to 
oraz czasu Future Simple. 
 
 

 

Swobodnie i poprawnie udziela 
informacji dotyczących prac 
wykonywanych w domu oraz 
planów na przyszłość. 

 

 

 

 

Poprawnie wskazuje pośród 
podanych czynności te, które 
były wymienione w nagraniu, 
oraz wyszukuje informacje 
szczegółowe  w nagraniu. 

 

 

Poprawnie uzupełnia luki  

w zdaniach odpowiednią formą 
wyrażenia be going to oraz 
czasownika podanego  

w nawiasie; kategoryzuje 
rzeczowniki, wskazując 
policzalne i niepoliczalne; 
uzupełnia zdania, używając 
określników ilościowych any/ 
some/ a few /a little / much / 
many / a lot of / lots of; tworzy 
pytania z użyciem wyrażenia be 
going to oraz czasu Future 
Simple. 

 

 

 
 

Swobodnie i poprawnie dyskutuje na 
temat prac wykonywanych w domu oraz 
planów na przyszłość. 

 

 

 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 
 

– 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 

 

 
 
 
 
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reagowanie i 
przetwarzanie 
wypowiedzi 

Przyporządkowuje ilustracje 
przedstawiające różne typy domów do 
nagrań, korzystając z pomocy 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela. 

 

Tłumaczy wyrazy związane  

z tematyką domu z języka angielskiego 
na język polski,  

a następnie, słuchając nagrania, często 
się myląc, określa, które  

z nich zostały użyte w nagraniu. 

 

 

 

Zna reguły użycia, ale ma problemy  

z poprawnym zastosowaniem czasu 
present perfect oraz zaimków 
dzierżawczych i dopełniacza 
saksońskiego; uzupełnia zdania 
odpowiednią formą tych wyrazów oraz 
określnikami czasuPpresent Perfect, 
popełniając liczne błędy. 

 

 

 

 

Posługując się wzorem, zapisuje, które z 
wymienionych przedmiotów ma w 
swoim pokoju; popełnia liczne błędy. 

 

 

 

Pozyskuje informacji i udziela informacji 
dotyczących stanu posiadania, 
posiłkując się wzorem, a następnie 
określa, które przedmioty są wspólne 
dla niego/niej i kolegi/koleżanki;  

w wypowiedzi popełnia liczne błędy. 

 
 

Przyporządkowuje ilustracje 
przedstawiające różne typy domów 
do nagrań, popełniając błędy. 

 

Tłumaczy wyrazy związane  

z tematyką domu z języka 
angielskiego na język polski,  

a następnie słuchając nagrania, 
wskazuje nie wszystkie  

z wyrazów, które zostały użyte  

w nagraniu. 

 

 

Zna reguły użycia, ale ma problemy  

z poprawnym zastosowaniem czasu 
present perfect oraz zaimków 
dzierżawczych i dopełniacza 
saksońskiego; uzupełnia zdania 
odpowiednią formą tych wyrazów 
oraz określnikami czasu Present 
Perfect, popełniając błędy. 

 

 

 

 

 

 

Zapisuje, które z wymienionych 
przedmiotów ma w swoim pokoju; 
popełnia liczne błędy. 

  

 

 

Pozyskuje informacje i udziela 
informacji dotyczących stanu 
posiadania, posiłkując się wzorem, a 
następnie określa, które przedmioty 
są wspólne dla niego/niej  

i kolegi/koleżanki; w wypowiedzi 
popełnia błędy. 

 
 

Na ogół poprawnie przyporządkowuje 
ilustracje przedstawiające różne typy 
domów do nagrań. 

 

Tłumaczy wyrazy związane  

z tematyką domu z języka angielskiego 
na język polski,  

a następnie słuchając nagrania, 
wskazuje, które z nich zostały użyte w 
nagraniu; może się zdarzyć, że 
przeoczy, któryś z wyrazów w 
nagraniu. 

 

Zna reguły użycia i na ogół poprawnie 
stosuje czas present perfect oraz 
zaimki dzierżawcze i dopełniacz 
saksoński; uzupełnia zdania 
odpowiednią formą tych wyrazów 
oraz określnikami czasu Present 
Perfect. 

 

 

 

 

 

Na ogół poprawnie zapisuje,  

które z wymienionych przedmiotów 
ma w swoim pokoju. 

 

 

 

 

 

Pozyskuje informacje i udziela 
informacji dotyczących stanu 
posiadania, posiłkując się wzorem,  

a następnie określa, które przedmioty 
są wspólne dla niego/niej  

i kolegi/koleżanki; w wypowiedzi 
popełnia nieliczne błędy. 

 
 

Poprawnie przyporządkowuje 
ilustracje przedstawiające 
różne typy domów do nagrań. 

 

Tłumaczy wyrazy związane  

z tematyką domu z języka 
angielskiego na język polski,  

a następnie, słuchając 
nagrania, bezbłędnie wskazuje, 
które z nich zostały użute w 
nagraniu. 

 

Zna reguły użycia i poprawnie 
stosuje czas present perfect 
oraz zaimki dzierżawcze i 
dopełniacz saksoński; uzupełnia 
zdania odpowiednią formą tych 
wyrazów oraz określnikami 
czasu Present Perfect. 

 

 

 

 

 

Poprawnie zapisuje,  

które z wymienionych 
przedmiotów ma w swoim 
pokoju.  

 

 

 

 

Bezbłędnie pozyskuje 
informacje  

i udziela informacji dotyczących 
stanu posiadania, posiłkując się 
wzorem,  

a następnie określa które 
przedmioty  

są wspólne dla niego/niej  

i kolegi/koleżanki. 

 
 

Podaje przykłady i samodzielnie 
definiuje nazwy wybranych przez 
siebie domów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podaje własne przykłady zdań  

z użyciem czasu present perfect, 
zaimków dzierżawczych oraz 
dopełniacza saksońskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

Bezbłędnie, w szerokim zakresie 
opisuje, jakie przedmioty znajdują się 
w jego/jej pokou. 

 

 

 

 

 

Bezbłędnie, w szerokim zakresie 
wypowiada się na temat 
wyposażenia pokoju, wskazując  

na podobieństwa i różnice pomiędzy 
pokojem jego/jej i kolegi/koleżanki. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 
 
 

 

 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 

 

 

 

 

 

Uczeń 
współdziała 
w grupie 

Słucha ze zrozumieniem: określa 
z pomocą kolegi/koleżanki,  
w którym z wymienionych 
miejsc znajdują się ludzie  
w nagraniach. 
 
Odpowiada na pytania do tekstu 
nagrania, wybierając jedną  
z podanych odpowiedzi; 
popełnia liczne błędy. 
 
 
 
Uzupełnia luki w zdaniach 
dialogów, wybierając wyrazy  
z ramki – udziela informacji, jak 
dostać się do podanych miejsc; 
popełnia liczne błędy. 
 
Zna zasady użycia, ale stosując, 
często myli zaimki wskazujące 
oraz przedimki określone  
i nieokreślone. 
 

 

 

Przekazuje w języku angielskim 
informacje dotyczące lokalizacji 
miejsc, ale często popełnia błędy. 

Określa z pomocą 
kolegi/koleżanki, w którym  
z wymienionych miejsc znajdują 
się ludzie w nagraniach,  
ale popełnia błędy. 
 
Odpowiada na pytania do tekstu 
nagrania, wybierając jedną  
z podanych odpowiedzi; 
popełnia błędy. 
 
 
 
Uzupełnia luki w zdaniach 
dialogów, wybierając wyrazy  
z ramki – udziela informacji,  
jak dostać się do podanych 
miejsc,  
ale popełnia błędy. 
 
Zna zasady użycia, ale stosując, 
myli zaimki wskazujące oraz 
przedimki określone  
i nieokreślone. 
 
 
Przekazuje w języku angielskim 
informacje dotyczące lokalizacji 
miejsc, ale popełnia błędy. 

Na ogół poprawnie określa,  

w którym z wymienionych miejsc 
znajdują się ludzie w nagraniach. 

 

 

Odpowiada na pytania do tekstu 
nagrania, wybierając jedną  

z podanych odpowiedzi; popełnia 
nieliczne błędy. 

 

 

Uzupełnia luki w zdaniach 
dialogów, wybierając wyrazy  

z ramki – udziela informacji, jak 
dostać się do podanych miejsc; 
może popełniać drobne błędy. 

 

Zna zasady użycia, ale może się 
zdarzyć, że stosując, pomyli 
zaimki wskazujące oraz przedimki 
określone i nieokreślone. 

 

 
Sporadycznie popełnia błędy, 
przekazując w języku angielskim 
informacje dotyczące lokalizacji 
miejsc. 

Poprawnie określa, w którym  
z wymienionych miejsc znajdują się 
ludzie w nagraniach.  
 
 
Bezbłędnie odpowiada na pytania do 
tekstu nagrania, wybierając jedną z 
podanych odpowiedzi. 
 
 
 
 
W pełni poprawnie uzupełnia luki w 
zdaniach dialogów, wybierając 
wyrazy z ramki – udziela informacji, 
jak dostać się  
do podanych miejsc. 
 

 
Ilustruje użycie zaimków 
wskazujących oraz przedimków 
określonych  
i nieokreślonych własnymi 
przykładami. 

 
 
Swobodnie i poprawnie przekazuje 
informacje dotyczące lokalizacji 
miejsc, stosując bogate słownictwo. 

 
– 

 
 
 

– 
 
 
 
 
 

 
– 

 
 
 
 
 

– 
 
 
 

 
– 

 



 

 

 

Teen Explorer 8  Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                                         STARTER 7 

Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 
 

Znajomość 
środków 
językowych 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczeń współdziała w 
grupie i przetwarza 
informacje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słucha ze zrozumieniem: 
przyporządkowuje nazwy ulubionych 
czynności do nagrań; popełnia liczne 
błędy. 

 

Często się myli, wybierając przyimek  

w zdaniu. 

 

Zna zasady użycia i tworzenia trybów 
warunkowych typu zerowego, 
pierwszego i drugiego, ale wykonując 
związane z nimi zadania, myli czasy  

w nich używane. 

 

Wybierając w zdaniach formę 
bezokolicznika lub gerundialną, 
popełnia liczne błędy. 

 

Informuje i pozyskuje informacje 
dotyczące ulubionych czynności, 
korzystając z podanych schematycznie 
zdań, a następnie wykorzystując  

te informacje, tworzy zdania  

o czynnościach wykonywanych przez 
kolegów/koleżanki; w obu zadaniach 
popełnia liczne błędy. 

 

 

 

. 

Słucha ze zrozumieniem: 
przyporządkowuje nazwy ulubionych 
czynności do nagrań, popełniając 
błędy. 

 

Wybierając przyimek w zdaniu, 
popełnia błędy. 

 

 

Zna zasady użycia i tworzenia trybów 
warunkowych typu zerowego, 
pierwszego i drugiego, ale wykonując 
związane z nimi zadania, popełnia 
błędy. 

 

 

Wybierając w zdaniach formę 
bezokolicznika lub gerundialną, 
popełnia błędy. 

 

Informuje i pozyskuje informacje 
dotyczące ulubionych czynności,  

a następnie wykorzystując  

te informacje, tworzy zdania  

o czynnościach wykonywanych przez 
kolegów/koleżanki; w obu zadaniach 
popełnia błędy. 

 

 

 

 

 

 
 

Słucha ze zrozumieniem: na ogół 
poprawnie przyporządkowuje nazwy 
ulubionych czynności do nagrań. 

 

Wybierając przyimek w zdaniu,  

może popełnić błąd. 

 

 

Zna zasady użycia i tworzenia trybów 
warunkowych typu zerowego, 
pierwszego i drugiego, ale wykonując 
związane z nimi zadania, czasami może 
popełnić błąd. 

 

Wybierając w zdaniach formę 
bezokolicznika lub gerundialną, 
popełnia drobne błędy. 

 

Informuje i pozyskuje informacje 
dotyczące ulubionych czynności,  

a następnie wykorzystując  

te informacje, tworzy zdania  

o czynnościach wykonywanych przez 
kolegów/koleżanki; w obu zadaniach 
sporadycznie popełnia błędy. 

 

 
 

Słucha ze zrozumieniem: poprawnie 
przyporządkowuje nazwy ulubionych 
czynności do nagrań. 

 

Bezbłędnie wybiera przyimek  

w zdaniu. 

 

 

Poprawnie stosuje tryby warunkowe 
typu zerowego, pierwszego i drugiego. 

 

 

 

 

Wybierając w zdaniach formę 
bezokolicznika lub gerundialną,  

nie popełnia błędów. 

 

Poprawnie informuje i pozyskuje 
informacje dotyczące ulubionych 
czynności, a następnie wykorzystując 
te informacje, tworzy zdania  

o czynnościach wykonywanych  

przez kolegów; w obu zadaniach 
sporadycznie popełnia błędy. 

 

 

 

 

 
 

 
– 

 

 
– 

 

 

 
– 

 

 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 
Bezbłędnie dyskutuje na temat 
ulubionych czynności. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Teen Explorer 8 Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                      STARTER 8  

Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

Ocena bardzo dobra  
Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
oraz 
rozumienie 
tekstów 
pisanych 

 

 

 

Tworzenie 
tekstów 
pisanych 

Słucha ze zrozumieniem: określa,  

o jakiej dyscyplinie sportowej jest 
mowa w nagraniach, wybierając 
jeden z podanych wyrazów; w 
zadaniu często popełnia błędy. 

 

 

Często się myli, dobierając 
odpowiedni przyimek w zdaniach w 
tekście,  

a następnie odpowiada na pytania  

do tekstu, popełniając liczne błędy. 

 

 

Zna czasowniki modalne i ich 
znaczenie, ale ma problemy  

z określeniem ich funkcji  

w zdaniach. 

 

Z pomocą kolegi/koleżanki udziela 
rad w określonej sytuacji;  

w wypowiedzi często  popełnia 
błędy. 
 

Słucha ze zrozumieniem: określa,  

o jakiej dyscyplinie sportowej jest 
mowa w nagraniach, wybierając 
jeden z podanych wyrazów;  

w zadaniu popełnia błędy. 

 

 

Czasami się myli, dobierając 
odpowiedni przyimek w zdaniach  

w tekście, a następnie odpowiada  

na pytania do tekstu, popełniając 
błędy. 

 

 

Zna czasowniki modalne i ich 
znaczenie, ale określając funkcje, 
jakie pełnią w zdaniach, popełnia 
błędy. 

 

Udziela rad w określonej sytuacji, 
popełniając błędy. 

 

Słucha ze zrozumieniem: na ogół 
poprawnie określa, o jakiej 
dyscyplinie sportowej jest mowa  

w nagraniach, wybierając jeden  

z podanych wyrazów. 

 

 

Sporadyczniei się myli, dobierając 
odpowiedni przyimek w zdaniach  

w tekście, a następnie na ogół 
poprawnie odpowiada na pytania  

do tekstu. 

 

 

Zna czasowniki modalne i ich 
znaczenie; określając funkcje, jakie 
pełnią w zdaniach, może popełnić 
błąd. 

 

Udziela rad w określonej sytuacji; 
może popełnić błąd. 
 

Słucha ze zrozumieniem: poprawnie 
określa, o jakiej dyscyplinie 
sportowej jest mowa w nagraniach, 
wybierając jeden z podanych 
wyrazów. 

 

 

Bezbłędnie dobiera odpowiedni 
przyimek w zdaniach w tekście,  

a poprawnie odpowiada na pytania  

do tekstu. 

 

 

 

Zna czasowniki modalne i ich 
znaczenie; bezbłędnie określa 
funkcje, jakie pełnią w zdaniach.  

 

 
Bezbłędnie udziela rad w określonej 
sytuacji.  
. 

 
– 

 

 

 

 

 

 
– 

 

 

 
 
 
 
Samodzielnie podaje zasady dotyczące 
stosowania czasowników modalnych, 
popierając je przykładami.  
 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

Ocena bardzo dobra  
Ocena celująca 



 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych oraz 
przetwarzanie 
językowe 

 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

 

 

 

 
 

 

Znajomość 

środków 
językowych 
 

Czyta z pomocą kolegi/koleżanki tekst 
kwizu, wybierając właściwe dla siebie 
odpowiedzi, a następnie stwierdza,  

czy się zgadza z wynikami kwizu; w 
wypowiedzi popełnia liczne błędy.  

 

Zna strategie dotyczące sprawadzania 
dostępności informacji w tekście.  

Czyta ze zrozumieniem: dobiera 
właściwy tytuł do poszczególnych  

części tekstu.  

 

Określa, czy podane zdania są zgodne z 
treścią tekstu, czy nie, lub wskazuje, że w 
tekście nie ma informacji na dany temat; 
wykonując te zadania, często  

się myli. 

 

 

Korzystając z pomocy kolegi/koleżanki, 
dobiera do podanej grupy wyrazów 
słowa synonimiczne z tekstu. 

Czyta tekst kwizu, wybierając właściwe 
dla siebie odpowiedzi, a następnie 
stwierdza, czy się zgadza z wynikami 
kwizu; popełnia błędy. 

 

 

Zna strategie dotyczące sprawadzania 
dostępności informacji w tekście.  

Czyta ze zrozumieniem: dobiera 
właściwy tytuł do poszczególnych  

części tekstu.  

 

Określa, czy podane  

zdania są zgodne z treścią tekstu,  

czy nie, lub wskazuje, że w tekście  

nie ma informacji na dany temat; 
popełnia błędy. 

 

 

 

Dobiera do podanej grupy wyrazów 
słowa synonimiczne z tekstu, popełniając 
błędy. 

Czyta tekst kwizu, wybierając właściwe 
dla siebie odpowiedzi, a następnie 
stwierdza, czy się zgadza z wynikami 
kwizu, na ogół nie popełniając błędów. 

 

 

Zna strategie dotyczące sprawadzania 
dostępności informacji w tekście.  

Czyta ze zrozumieniem: dobiera 
właściwy tytuł do poszczególnych  

części tekstu.  

 

Określa, czy podane  

zdania są zgodne z treścią tekstu,  

czy nie, lub wskazuje, że w tekście  

nie ma informacji na dany temat; 
popełnia nieliczne błędy. 

 

 

Dobiera do podanej grupy wyrazów 
słowa synonimiczne z tekstu, może 
popełnić błąd. 

Czyta tekst kwizu, wybierając właściwe 
dla siebie odpowiedzi, a następnie 
stwierdza, czy się zgadza z wynikami 
kwizu, nie popełnia błędów. 

 

 

Zna strategie dotyczące sprawadzania 
dostępności informacji w tekście.  

Czyta ze zrozumieniem: dobiera 
właściwy tytuł do poszczególnych  

części tekstu.  

 

Określa, czy podane  

zdania są zgodne z treścią tekstu,  

czy nie, lub wskazuje, że w tekście  

nie ma informacji na dany temat;  

nie popełnia błędów. 

 

 

Bezbłędnie dobiera do podanej grupy 
wyrazów słowa synonimiczne z tekstu. 

Czyta tekst kwizu, wybierając 
właściwe dla siebie odpowiedzi, a 
następnie stwierdza, czy się zgadza 
z wynikami kwizu, bezbłędnie 
uzasadniając swoją wypowiedź. 

 

 
– 

 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 

 

 
– 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 



 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych oraz 
przetwarzanie 
językowe 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 1) 
 
 
 
 
 

Znajomość 
środków 
językowych 
(gramatyka 1) 
 
 
 
Tworzenie wypowiedzi 
ustnych 

 
 

Przy pomocy nauczyciela lub 
kolegów/koleżanek dobiera 
nazwy kontynentów do 
informacji o krajach. 

Na podstawie danych 
dotyczących krajów oraz 
ilustracji określa, który z 
krajów chciałby/chciałaby 
odwiedzić, ale ma problemy z 
uzasadnieniem swojego 
wyboru. 

 

 

Dobiera nazwy miejsc 
zakwaterowania do zdań; 
łączy wyrazy związane z 
turystyką, tworząc zdania; 
zadania wykonuje  

z pomocą nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki. 

 

Zna zaimki względne, ale 
wykonując związane z nimi 
zadania, myli je, popełniając 
liczne błędy. 

 

 

 

 
Z pomocą słownika tworzy 
krótką wypowiedź 
dotyczącą wakacji, 
uzupełniając podane 
zdania. 

D o b i e r a  n a z w y  k o n t y n e n t ó w  
d o  i n f o r m a c j i  o  k r a j a c h ,  
p o p e ł n i a j ą c  b ł ę d y .  

N a  p o d s t a w i e  d a n y c h  
d o t y c z ą c y c h  k r a j ó w  o r a z  
i l u s t r a c j i  o k r e ś l a ,  k t ó r y  z  
k r a j ó w  c h c i a ł b y / c h c i a ł a b y  
o d w i e d z i ć ,  a l e  u z a s a d n i a j ą c  
s w ó j  w y b ó r ,  p o p e ł n i a  b ł ę d y .  

 

 

 

D o b i e r a  n a z w y  m i e j s c  
z a k w a t e r o w a n i a  d o  z d a ń ;   

ł ą c z y  w y r a z y  z w i ą z a n e   

z  t u r y s t y k ą ,  t w o r z ą c  z d a n i a ;   

w  z a d a n i c h  t y c h  p o p e ł n i a  
b ł ę d y .  

 

 

Z n a  z a i m k i  w z g l ę d n e ,  a l e  
w y k o n u j ą c  z w i ą z a n e  z  n i m i  
z a d a n i a ,  m y l i  j e ,  p o p e ł n i a j ą c  
b ł ę d y .  

 

 

 

 

 
T w o r z y  k r ó t k ą  w y p o w i e d ź  
d o t y c z ą c ą  w a k a c j i ,  
u z u p e ł n i a j ą c  p o d a n e  
z d a n i a ;  w  w y p o w i e d z i  
p o p e ł n i a  b ł ę d y .  

D o b i e r a  n a z w y  k o n t y n e n t ó w  d o  
i n f o r m a c j i  o  k r a j a c h  –   
m o ż e  p o p e ł n i a ć  d r o b n e  b ł ę d y .  
N a  p o d s t a w i e  d a n y c h  
d o t y c z ą c y c h  k r a j ó w  o r a z  
i l u s t r a c j i  o k r e ś l a ,   
k t ó r y  z  k r a j ó w  
c h c i a ł b y / c h c i a ł a b y  o d w i e d z i ć ,  
o r a z  u z a s a d n i a  s w ó j  w y b ó r ,  
p o p e ł n i a j ą c  n i e l i c z n e  b ł ę d y .  
 
 
D o b i e r a  n a z w y  m i e j s c  
z a k w a t e r o w a n i a  d o  z d a ń ;   
ł ą c z y  w y r a z y  z w i ą z a n e  z  
t u r y s t y k ą ,  t w o r z ą c  z d a n i a ;   
w  z a d a n i c h  t y c h  m o ż e  
s p o r a d y c z n i e  p o p e ł n i a ć  b ł ę d y .  
 
 
Z n a  z a i m k i  w z g l ę d n e ,   
a l e  w y k o n u j ą c  z w i ą z a n e   
z  n i m i  z a d a n i a ,  m o ż e  s i ę  
p o m y l i ć .  
 
 
 
 
T w o r z y  k r ó t k ą  w y p o w i e d ź  
d o t y c z ą c ą  w a k a c j i ,  
u z u p e ł n i a j ą c  p o d a n e  z d a n i a ;  
w  w y p o w i e d z i  m o g ą  s i ę  
p o j a w i ć  n i e l i c z n e  b ł ę d y .  

Poprawnie dobiera nazwy kontynentów do 
informacji o krajach.  
Na podstawie danych dotyczących krajów 
oraz ilustracji określa,  
który z krajów chciałby/chciałaby odwiedzić, 
oraz bezbłędnie uzasadnia swój wybór.  
 
 
 
 
 
 
Poprawnie dobiera nazwy miejsc 
zakwaterowania do zdań; łączy wyrazy 
związane z turystyką, tworząc zdania. 
 
 
 
 
 
Zna zaimki względne; poprawnie wykonuje 
związane z nimi zadania.  
 
 
 
 

Tworzy poprawną krótką wypowiedź 
dotyczącą wakac 

Podaje własne przykłady danych 
dotyczące wybranych przez siebie 
krajów; określa, na jakim 
kontynencie znajdują się te kraje. 

Poprawnie dyskutuje na temat 
kraju, który chciałby/chciałaby 
odwiedzić. 

 

 

 

 

 

Podaje i definiuje własne przykłady 
miejsc zakwaterowania oraz 
poprawnie używa słów i wyrażeń 
związanych z turystyką. 

 

 

 

Podaje własne przykłady z użyciem 
zaimków względnych. 

 

 

 

 

 

Bezbłędnie opowiada o 
wakacjach, posługując się 
bogatym słownictwem. 
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Listening 
 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

Ocena bardzo dobra  
Ocena celująca 

Przetwarzane 
językowe i 
tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

Określa, co znajduje się  
na ilustracjach, używając 
słownika, oraz wskazuje  
na podobieństwa i różnice 
pomiędzy ilustracjami, 
popełniając liczne błędy. 
 
Słucha ze zrozumieniem, 
odpowiada na pytania, 
wybierając jedną z 
odpowiedzi ilustracji; ma 
problemy  
ze zrozumieniem treści 
nagrania. 

Określa, co znajduje się  
na ilustracjach, wypowiada się  
na temat podobieństw i różnic 
pomiędzy ilustracjami, popełniając 
błędy. 

 
Słucha ze zrozumieniem: 
odpowiadając na pytania, 
wybiera jedną z odpowiedzi  
– ilustracji, ale się myli. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Określa, co znajduje się  
na ilustracjach, wypowiada się  
na temat podobieństw i różnic 
pomiędzy ilustracjami; może się 
zdarzyć, że popełni błędy. 
 
Słucha ze zrozumieniem: 
odpowiadając na pytania, 
wybiera jedną z odpowiedzi; 
może się zdarzyć, że popełni 
błąd. 

Poprawnie opisuje ilustracje  
oraz wypowiada się na temat 
podobieństw i różnic pomiędzy 
ilustracjami. 
 
 
Słucha ze zrozumieniem: bezbłędnie 
odpowiada na pytania, wybiera 
jedną z odpowiedzi. 
 
 
 
 
 
 

Opowiada szczegółowo i bezbłędnie, 
co widzi na ilustracjach. 
 
 
 
 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka) 

 

 

 

Współdziała
nie w 
grupie, 
reagowanie 
językowe 

Z pomocą nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki łączy podane wyrazy  

w pary antonimiczne; odpowiada na 
pytania, wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi; często popełnia błędy. 

 

 

Odgrywa dialog oraz współpracując  

z kolegami/koleżankami, tworzy dialog 
dotyczący wakacji w górach; pyta i 
odpowiada na pytania o wakacje, 
podając informacje o miejscu; w swoich 
wypowiedziach popełnia liczne błędy. 

Łączy podane wyrazy w pary 
antonimiczne; odpowiada na pytania, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi; popełnia błędy. 

 

 

 

Odgrywa dialog oraz współpracując  

z kolegami/koleżankami, tworzy dialog 
dotyczący wakacji w górach; pyta i 
odpowiada na pytania o wakacje, podając 
informacje o miejscu; w swoich 
wypowiedziach popełnia błędy. 

Łączy podane wyrazy w pary 
antonimiczne; odpowiada na pytania, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi; popełnia nieliczne błędy. 

 

 

 

Odgrywa dialog oraz współpracując  

z kolegami/koleżankami, tworzy dialog 
dotyczący wakacji w górach; pyta i 
odpowiada na pytania o wakacje, 
podając informacje o miejscu;  

w swoich wypowiedziach popełnia 
drobne błędy. 

Poprawnie łączy podane wyrazy w pary 
antonimiczne; odpowiada na pytania, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi.  

 

 

 

W pełni poprawnie odgrywa dialog oraz 
współpracując z kolegami/koleżankami, 
tworzy dialog dotyczący wakacji w 
górach; pyta i odpowiada na pytania o 
wakacje, podając informacje o miejscu. 

– 

 

 

 

 

 

 

Bezbłędnie dyskutuje na temat 
wakacji. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych – leksyka 
2 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość środków 
językowych – 
gramatyka 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współdziałanie w 
grupie oraz 
tworzenie tekstów 
pisanych 

Korzystając ze słownika, uzupełnia luki  

w tekście wyrazami z ramki 
dotyczącymi tematyki wakacji, 
uzupełnia zdania jednym z podanych 
wyrazów; odgaduje wyrazy na 
podstawie podanych definicji  

lub informacji; wykonując zadania, 
popełnia błędy. 

 

 

Zna zasady związane z tworzeniem 
przysłówków od przymiotników,  

ale stosując je, popełnia liczne błędy –   

myli przysłówki z przymiotnikami: 
tworzy przysłówki od podanych 
przymiotników; uzupełnia luki  

w zdaniach, dobierając odpowiedni 
przysłówek; dobiera przysłówek  

do czasownika; uzupełnia luki w tekście, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi. 

 

Przy pomocy kolegów/koleżanek pisze 
tekst z użyciem zaimków względnych 
oraz przysłówków; popełnia w nim 
liczne błędy. 

 

 

 

 

 

Uzupełnia luki w tekście wyrazami  

z ramki dotyczącymi tematyki wakacji, 
uzupełnia zdania jednym z podanych 
wyrazów; odgaduje wyrazy na 
podstawie podanych definicji  

lub informacji, popełniając błędy. 

 

 

 

Zna zasady związane z tworzeniem 
przysłówków od przymiotników,  

ale stosując je, popełnia błędy: tworzy 
przysłówki od podanych 
przymiotników; uzupełnia luki  

w zdaniach, dobierając odpowiedni 
przysłówek; dobiera przysłówek  

do czasownika; uzupełnia luki w tekście, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi. 

 

 

 

Pisze tekst z użyciem zaimków 
względnych oraz przysłówków; 
popełnia w nim błędy. 

 

Uzupełnia luki w tekście wyrazami  

z ramki dotyczącymi tematyki wakacji, 
uzupełnia zdania jednym z podanych 
wyrazów; odgaduje wyrazy na 
podstawie podanych definicji  

lub informacji, popełniając drobne 
błędy. 

 

 

 

Zna zasady związane z tworzeniem 
przysłówków od przymiotników,  

ale stosując je, może popełnić błąd: 
tworzy przysłówki od podanych 
przymiotników; uzupełnia luki  

w zdaniach, dobierając odpowiedni 
przysłówek; dobiera przysłówek  

do czasownika; uzupełnia luki w tekście, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi. 

 

 

 

Pisze tekst z użyciem zaimków 
względnych oraz przysłówków; 
popełnia w nim nieliczne błędy. 

 

Poprawnie uzupełnia luki w tekście 
wyrazami z ramki dotyczącymi tematyki 
wakacji, uzupełnia zdania jednym  

z podanych wyrazów; odgaduje wyrazy 
na podstawie podanych definicji  

lub informacji. 

 

 

 

 

Zna zasady związane z tworzeniem 
przysłówków od przymiotników  

i poprawnie je stosuje: tworzy 
przysłówki od podanych 
przymiotników; uzupełnia luki  

w zdaniach, dobierając odpowiedni 
przysłówek; dobiera przysłówek  

do czasownika; uzupełnia luki w tekście, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi. 

 

 

Bezbłędnie pisze tekst z użyciem 
zaimków względnych oraz przysłówków. 

Podaje własne definicje wyrazów 
związanych z wakacjami. 

    .  
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Rozumienie tekstów 
pisanych oraz 
przetwarzanie tekstu 

 

 

 

 

 

Znajomość środków 
językowych 

 

 

 

 

 

 

Współpracuje w 
grupie oraz tworzy 
wypowiedź pisemną 

Czyta posty umieszczone  

w mediach społecznościowych,  

ma problemy z ich zrozumieniem, 
więc korzysta z pomocy 
kolegi/koleżanki; określa,  

który tekst jest bardziej 
interesujący.  

 

Z pomocą kolegi/koleżanki 
wskazuje w tekście wyrazy, które 
pomagają uniknąć powtórzeń; 
zamienia wyrazy 

w tekście, tak aby nie było w nim 
powtórzeń; uzupełnia luki w tekście 
postu wyrazami z ramki.  

 

Sporządza notatkę dotyczącą 
miejsca, które chciałby/chciałaby 
odwiedzić, a następnie w grupie 
tworzy post, uwzględniając te 
informacje; w pracy tej często 
popełnia błędy. 

Czyta posty umieszczone  

w mediach społecznościowych  

i określa, który tekst jest bardziej 
interesujący; popełnia błędy. 

 

 

 

 

Nie zawsze poprawnie wskazuje  

w tekście wyrazy, które pomagają 
uniknąć powtórzeń; zamienia 
wyrazy w tekście, tak aby nie było 
w nim powtórzeń; uzupełnia luki  

w tekście postu wyrazami z ramki. 

 

Sporządza notatkę dotyczącą 
miejsca, które chciałby/chciałaby 
odwiedzić, a następnie w grupie 
tworzy post, uwzględniając te 
informacje; w pracy tej popełnia 
błędy. 

Czyta posty umieszczone  

w mediach społecznościowych  

i określa, który tekst jest bardziej 
interesujący; w wypowiedzi 
popełnia drobne błędy. 

 

 

 

Z reguły poprawnie wskazuje  

w tekście wyrazy, które pomagają 
uniknąć powtórzeń; zamienia 
wyrazy w tekście, tak aby nie było 
w nim powtórzeń; uzupełnia luki  

w tekście postu wyrazami z ramki. 

 

Sporządza notatkę dotyczącą 
miejsca, które chciałby/chciałaby 
odwiedzić, a następnie w grupie 
tworzy post uwzględniając  

te informacje; w pracy tej popełnia 
drobne błędy. 

 

 

Czyta posty umieszczone  

w mediach społecznościowych  

i określa, który tekst jest bardziej 
interesujący; w wypowiedzi nie 
popełnia błędów. 

 

 

 

Poprawnie wskazuje w tekście 
wyrazy, które pomagają uniknąć 
powtórzeń; zamienia wyrazy  

w tekście, tak aby nie było w nim 
powtórzeń; uzupełnia luki w tekście 
postu wyrazami z ramki. 

 

Sporządza notatkę dotyczącą 
miejsca, które chciałby/chciałaby 
odwiedzić, a następnie w grupie  

w pełni poprawnie tworzy post, 
uwzględniając te informacje. 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

 

 

 

 

Znajomość funkcji 
językowych 

 

 

Rozumienie tekstów 
pisanych 

 

 

 

 

 

Znajomość środków 
językowych 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej 

Korzystając z pomocy kolegi/koleżanki, 
dopasowuje do każdej wypowiedzi 
odpowiadające jej zdanie; wykonując 
zadanie, często popełnia błędy. 

 

Do podanych wypowiedzi dobiera 
właściwą reakcję; popełnia liczne błędy. 

 

 

Z podanych odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z treścią tekstu; 
uzupełnia luki w tekście na 
Messengerze, zgodnie z treścią tekstów; 
ma problemy ze zrozumieniem tekstów, 
korzysta z pomocy kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela. 

 

Uzupełnia luki w tekście wyrazami  

z ramki, ale popełnia liczne błędy. 

 

Posługując się wzorem, pisze post 
przeznaczony do zamieszczenia w 
mediach społecznościowych, ale liczne 
błędy zakłócają komunikację. 

Dopasowuje do każdej wypowiedzi 
odpowiadające jej zdanie; wykonując 
zadanie, popełnia błędy. 

 

 

Do podanych wypowiedzi dobiera 
właściwą reakcję; popełniając błędy. 

 

 

Z podanych odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z treścią tekstu; 
uzupełnia luki w tekście na 
Messengerze, zgodnie z treścią 
tekstów; w obu zadaniach popełnia 
błędy. 

 

Uzupełnia luki w tekście wyrazami  

z ramki, ale popełnia błędy. 

 

Pisze post przeznaczony  
do zamieszczenia w mediach 
społecznościowych, ale błędy zakłócają 
komunikację w części tekstu. 

 

Dopasowuje do każdej wypowiedzi 
odpowiadające jej zdanie; wykonując 
zadanie, może popełnić błąd. 

 

 

Do podanych wypowiedzi dobiera 
właściwą reakcję; popełnia nieliczne 
błędy. 

 

Z podanych odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z treścią tekstu; 
uzupełnia luki w tekście na 
Messengerze, zgodnie z treścią 
tekstów; w obu zadaniach popełnia 
nieliczne błędy. 

 

Uzupełnia luki w tekście wyrazami  

z ramki; może popełnić błąd. 

 

Pisze post przeznaczony  

do zamieszczenia w mediach 
społecznościowych; nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji. 

Poprawnie dopasowuje do każdej 
wypowiedzi odpowiadające jej 
zdanie.  

 

 

Bezbłędnie dobiera właściwą 
reakcję  

do podanych wypowiedzi. 

 

Z podanych odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z treścią tekstu; 
uzupełnia luki w tekście na 
Messengerze, zgodnie z treścią 
tekstów; w żadnym z obu zadań nie 
popełnia błędów. 

 

Poprawnie uzupełnia luki w tekście 
wyrazami z ramki. 

 

Poprawnie pisze post przeznaczony  

do zamieszczenia w mediach 
społecznościowych. 

– 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 

 
– 

 

 

 
– 

 

 

 

Poprawnie pisze post przeznaczony 
do zamieszczenia w mediach 
społecznościowych, stosując bogate 
słownictwo, wykraczające poza 
ramy danego działu. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

 Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając liczne błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje zadania  
z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

Poprawnie wykonuje dodatkowe 
zadania o wyższym stopniu trudności  

z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu ze 
słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
oraz tworzenie 
wypowiedzi ustnych 
 
 
 
 
 
 
 
Rozumienie tekstów 
pisanych 
 
 
 
 
 
 

 

Zna nazwy środków transportu. 
Odpowiadając na pytania 
dotyczące form transportu, 
popełnia liczne błędy. 
Z pomocą kolegi/koleżanki 
wskazuje zdania i wyrazy 
synonimiczne oraz rozpoznaje 
wyrazy bliskoznaczne. 

 

 

 

 

 

Czyta ze zrozumieniem tekst: 
odpowiada na pytania do tekstu; 
uzupełnia zdania, wybierając 
jedną z dwóch odpowiedzi; 
dobiera zdania do tabliczek 
informacyjnych; we wszystkich 
zadaniach często popełnia błędy. 

 

 

Zna nazwy środków transportu. 
Odpowiadając na pytania 
dotyczące form transportu, 
popełnia błędy. 
Wskazuje zdania i wyrazy 
synonimiczne oraz rozpoznaje 
wyrazy bliskoznaczne, 
popełniając błędy. 

 

 

 

 

Czyta ze zrozumieniem tekst: 
odpowiada na pytania  

do tekstu; uzupełnia zdania, 
wybierając jedną z dwóch 
odpowiedzi; dobiera zdania  

do tabliczek informacyjnych; 
we wszystkich zadaniach 
popełnia błędy. 

Zna nazwy środków transportu. 
Odpowiadając na pytania 
dotyczące form transportu, 
popełnia nieliczne błędy. 
Wskazuje zdania i wyrazy 
synonimiczne oraz rozpoznaje 
wyrazy bliskoznaczne, rzadko 
popełniając błędy. 
 
 
 

Czyta ze zrozumieniem tekst:  
na ogół poprawnie odpowiada  
na pytania do tekstu; uzupełnia 
zdania, wybierając jedną z dwóch 
odpowiedzi; dobiera zdania  
do tabliczek informacyjnych. 

Zna nazwy środków transportu. 
Odpowiadając na pytania 
dotyczące form transportu, nie 
popełnia błędów. 
Bezbłędnie wskazuje zdania i 
wyrazy synonimiczne oraz 
rozpoznaje wyrazy 
bliskoznaczne. 

 

 

 

 

 

Czyta ze zrozumieniem tekst: 
poprawnie odpowiada na pytania 
do tekstu; uzupełnia zdania, 
wybierając jedną z dwóch 
odpowiedzi; dobiera zdania  

do tabliczek informacyjnych. 

Podaje własne przykłady środków 
transportu i potrafi je poprawnie 
zdefiniować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość Zna znaczenie nie wszystkich podanych 
podanych środków transportu; środków 
jeżykowych 

Zna znaczenie  Zna znaczenie  Zna znaczenie   
środków podanych środków transportu; podanych środków transportu; podanych środków transportu; podanych środków transportu;  
językowych 
(leksyka 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka 1) 
 
 
 
 
 
 
 
Reagowanie 
językowe 
 

korzystając ze słownika, uzupełnia nimi 
luki w zdaniach; dopasowuje nazwy 
związane z tematyką transportu  
do ilustracji; przyporządkowuje miejsca 
związane z podróżowaniem  
do podanych grup wyrazów; uzupełnia 
dialogi jednym z dwóch podanych słów; 
w wymienionych zadaniach myli 
podane słownictwo. 
 
 
 
Zna zasady tworzenia zdań w stronie 
biernej w czasach Present Simple 
 i Past Simple, ale stosując je, popełnia 
liczne błędy: uzupełnia zdania 
podanymi w nawiasach czasownikami 
w stronie biernej; we współpracy  
z kolegą/koleżanką tworzy zdania  
z użyciem strony biernej. 
 
 
Z pomocą kolegi/koleżanki 
dopasowuje pytania  
do odpowiedzi. 

korzystając ze słownika, uzupełnia nimi 
luki w zdaniach; dopasowuje nazwy 
związane z tematyką transportu  
do ilustracji; przyporządkowuje miejsca 
związane z podróżowaniem  
do podanych grup wyrazów; uzupełnia 
dialogi jednym z dwóch podanych słów; 
w wymienionych zadaniach popełnia 
błędy. 
 
 
 
Zna zasady tworzenia zdań w stronie 
biernej w czasach Present Simple  
i Past Simple, ale stosując je, popełnia 
błędy: uzupełnia zdania podanymi  
w nawiasach czasownikami w stronie 
biernej; we współpracy  
z kolegą/koleżanką tworzy zdania  
z użyciem strony biernej. 
 
 
Dopasowuje pytania  
do odpowiedzi, popełniając błędy. 

korzystając ze słownika, uzupełnia nimi 
luki w zdaniach; dopasowuje nazwy 
związane z tematyką transportu  
do ilustracji; przyporządkowuje miejsca 
związane z podróżowaniem  
do podanych grup wyrazów; uzupełnia 
dialogi jednym z dwóch podanych słów; 
w wymienionych zadaniach popełnia 
nieliczne błędy. 
 
 
 
Zna zasady tworzenia zdań w stronie 
biernej w czasach Present Simple  
i Past Simple, ale stosując je, może 
popełnić błąd: uzupełnia zdania 
podanymi  
w nawiasach czasownikami w stronie 
biernej; we współpracy  
z kolegą/koleżanką tworzy zdania  
z użyciem strony biernej. 
 
 
Dopasowuje pytania  
do odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy. 

korzystając ze słownika, uzupełnia nimi 
luki w zdaniach; dopasowuje nazwy 
związane z tematyką transportu  
do ilustracji; przyporządkowuje miejsca 
związane z podróżowaniem  
do podanych grup wyrazów; uzupełnia 
dialogi jednym z dwóch podanych słów; 
w wymienionych zadaniach nie 
popełnia błędów. 
 
 
 
Zna zasady tworzenia zdań w stronie 
biernej w czasach Present Simple  
i Past Simple i poprawnie je stosuje: 
uzupełnia zdania podanymi  
w nawiasach czasownikami w stronie 
biernej; we współpracy  
z kolegą/koleżanką tworzy zdania  
z użyciem strony biernej. 
 
 
Bezbłędnie dopasowuje pytania  
do odpowiedzi. 

Zna i definiuje liczne środki 
transportu spoza tych 
wymienionych w podręczniku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samodzielnie i bezbłędnie podaje 
własne przykłady użycia zdań  
w stronie biernej.  
 
 
 
 
 
 
 

 
– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka) 

 

 

 

Rozumienie 
tekstów 
ustnych 

 

 

Uczeń 
współdziała 
w grupie 

Myli znaczenie podanych wyrażeń,  

za pomocą których określany jest czas; 
przyporządkowuje tarcze zegarów  

do słownych określeń godzin; zadanie 
wykonuje, popełniając w nim często 
błędy. 

 

Słucha ze zrozumieniem: popełniając 
liczne błędy, zapisuje godziny podane 
w nagraniu oraz uzupełnia luki  

w tekście zgodnie z treścią nagrania. 

 

We współpracy  

z kolegami/koleżankami tworzy plan 
rejsu po rzece; w zapisie planu 
popełnia liczne błędy. 

Na ogół zna znaczenie podanych 
wyrażeń, za pomocą których określany 
jest czas; przyporządkowuje tarcze 
zegarów do słownych określeń godzin, 
popełniając błędy. 

 

Słucha ze zrozumieniem: popełniając 
błędy, zapisuje godziny podane  

w nagraniu oraz uzupełnia luki  

w tekście zgodnie z treścią nagrania. 

 

We współpracy  

z kolegami/koleżankami tworzy plan 
rejsu po rzece; w zapisie planu 
popełnia błędy. 

Zna znaczenie podanych wyrażeń,  

za pomocą których określany jest czas; 
przyporządkowuje tarcze zegarów  

do słownych określeń godzin, 
sporadycznie popełniając błędy. 

 

Słucha ze zrozumieniem: popełniając 
nieliczne błędy, zapisuje godziny 
podane w nagraniu oraz uzupełnia luki 
w tekście zgodnie z treścią nagrania. 

 

We współpracy  

z kolegami/koleżnakami tworzy plan 
rejsu po rzece; w zapisie planu 
popełnia drobne błędy. 

Zna znaczenie podanych wyrażeń,  
za pomocą których określany jest czas; 
przyporządkowuje tarcze zegarów  
do słownych określeń godzin,  
nie popełniając błędów. 
 
 
Słucha ze zrozumieniem: nie popełnia 
błędów, zapisując godziny podane  
w nagraniu, oraz uzupełnia luki  
w tekście zgodnie z treścią nagrania. 
 
We współpracy z kolegami/koleżankami 
tworzy w pełni poprawnie plan rejsu  
po rzece. 

Podaje własne przykłady 
określania godzin. 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 

– 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reagowanie 
językowe 
oraz 
przetwarzani
e językowe 

 
 
 
 

 

Myli znaczenie podanych zdań,  

a podane zadania wykonuje  

z pomocą nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki: 
przyporządkowuje do ilustracji 
słowa i wyrażenia związane  

z pytaniem oraz udzielaniem 
informacji na temat 
podróżowania,  uzupełnia luki  

w zdaniach wyrazami z ramki 
(rzeczowniki związane  

z podróżowaniem). 
 

 

Ma problemy ze zrozumieniem  

i uzupełnianiem luk w tekście oraz 
pozyskaniem potrzebych informacji: 
zadanie wykonuje z pomocą 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela. 

W większości rozumie podane 
zdania, ale przyporządkowując  
do ilustracji słowa i wyrażenia 
związane z  pytaniem oraz 
udzielaniem informacji na temat 
podróżowania i uzupełniając luki  
w zdaniach wyrazami z ramki 
(rzeczowniki związane  
z podróżowaniem), popełnia 
błędy. 
 
 
 
 
 
Pozyskuje informacje i uzupełnia 
nimi luki w tekście, popełniając 
błędy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rozumie podane zdania,  
ale przyporządkowując do ilustracji 
słowa i wyrażenia związane  
z pytaniem oraz udzielaniem 
informacji na temat 
podróżowania i uzupełniając luki 
w zdaniach wyrazami z ramki 
(rzeczowniki związane  
z podróżowaniem), może 
popełnić błąd. 

 

 
 
 
Pozyskuje informacje i uzupełnia 
nimi luki w tekście, popełniając 
drobne błędy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Rozumie podane zdania  
i poprawnie przyporządkowuje  
do ilustracji słowa i wyrażenia 
związane z  pytaniem oraz 
udzielaniem informacji na temat 
podróżowania, uzupełnia luki  
w zdaniach wyrazami z ramki 
(rzeczowniki związane  
z podróżowaniem). 

 

 
 
 
 
Poprawnie pozyskuje informacje  
i uzupełnia nimi luki w tekście. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Swobodnie i poprawnie rozmawia  

o podróżach, stosując słownictwo 
wykraczające poza to podane w 
podręczniku. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
– 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 2) 

 
 
 
 
 
 
 
Uczeń współdziała w 
grupie, tworząc 
wypowiedź pisemną 
 
 

 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka 2) oraz 
przetwarzanie 
wypowiedzi 

 

 

 

 

 

 

Myli wskazane słowa i wyrażenia 
dotyczące podróżowania; 
uzupełnia tekst wyrazami z ramki, 
dodaje do czasowników 
odpowiednie przyimki, tworząc 
czasowniki frazalne; uzupełnia 
dialog, wybierając jeden z dwóch 
podanych wyrazów, używając 
słownika dwujęzycznego. 

 

 

Przy pomocy kolegów/koleżanek 
tworzy komunikat informujący 
pasażerów o tym, że automat biletowy 
jest nieczynny; zapisując komunikat, 
popełnia liczne błędy. 

 

 

Zna zasady tworzenia strony biernej  

w czasach Present Perfect i Futre 
Simple, ale ma problemy z ich 
zastosowaniem: uzupełnia luki w 
zdaniach odpowiednią formą 
czasowników podanych w nawiasach; 
kategoryzuje nagrane zdania, dzieląc 
je na te podane w formie czynnej i 
biernej, przekształca podane zdania ze 
strony czynnej na stronę bierną, 
tłumaczy fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski; powyższe 
zadania wykonuje z pomocą 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przy pomocy nauczyciela lub kolegi 
tworzy notatkę dotyczącą zwyczajów i 
czynności rutynowych z przeszłości; 
popełnia w niej liczne błędy. 

Stosując wzór, pyta i odpowiada na 

Zna wskazane słowa i wyrażenia 
dotyczące podróżowania; 
uzupełnia tekst wyrazami z ramki, 
dodaje do czasowników 
odpowiednie przyimki, tworząc 
czasowniki frazalne; uzupełnia 
dialog, wybierając jeden z dwóch 
podanych wyrazów, popełniając 
błędy. 

 
 

Współpracując z kolegami 
/koleżankami, tworzy komunikat 
informujący pasażerów  

o tym, że automat biletowy jest 
nieczynny; zapisując komunikat, 
popełnia błędy. 

 

Zna zasady tworzenia strony biernej  

w czasach Present Perfect i Futre 
Simple, ale stosując je, popełnia błędy: 
uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednią formą czasowników 
podanych w nawiasach; kategoryzuje 
nagrane zdania, dzieląc je na  

te podane w formie czynnej i biernej, 
przekształca podane zdania ze strony 
czynnej na stronę bierną, tłumaczy 
fragmenty zdań z języka polskiego na 
język angielski. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zna i na ogół poprawnie stosuje 
wskazane słowa i wyrażenia 
dotyczące podróżowania; uzupełnia 
tekst wyrazami z ramki, dodaje  
do czasowników odpowiednie 
przyimki, tworząc czasowniki 
frazalne; uzupełnia dialog, 
wybierając jeden z dwóch 
podanych wyrazów. 
 
 

Współpracując z kolegami 
/koleżankami, tworzy komunikat 
informujący pasażerów  

o tym, że automat biletowy jest 
nieczynny; zapisując komunikat, 
popełnia nieliczne błędy. 
 
 

Zna zasady tworzenia strony biernej w 
czasach Present Perfect i Futre Simple: 
uzupełnia luki w zdaniach odpowiednią 
formą czasowników podanych  

w nawiasach; kategoryzuje nagrane 
zdania, dzieląc je na te podane  

w formie czynnej i biernej, przekształca 
podane zdania ze strony czynnej na 
stronę bierną, tłumaczy fragmenty 
zdań z języka polskiego na język 
angielski; może się zdarzyć, że w 
podanych zadaniach popełnia drobne 
błędy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poprawnie stosuje wskazane 
słowa i wyrażenia dotyczące 
podróżowania; uzupełnia tekst 
wyrazami z ramki, dodaje  
do czasowników odpowiednie 
przyimki, tworząc czasowniki 
frazalne; uzupełnia dialog, 
wybierając jeden z dwóch 
podanych wyrazów. 

 

 

Współpracując z kolegami, tworzy 
komunikat informujący pasażerów  

o tym, że automat biletowy jest 
nieczynny; zapisując komunikat, 

nie popełnia błędów. 

 

 

Zna zasady tworzenia strony biernej w 
czasach Present Perfect i Futre Simple  

i bezbłędnie wykonuje następujące 
zadania: uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednią formą czasowników 
podanych w nawiasach; kategoryzuje 
nagrane zdania, dzieląc je na te podane 
w formie czynnej i biernej, przekształca 
podane zdania ze strony czynnej na 
stronę bierną, tłumaczy fragmenty 
zdań z języka polskiego na język 
angielski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zna i poprawnie stosuje szerokie, nieujęte 
w podręczniku słownictwo związane  
z podróżowaniem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawnie tworzy komunikat, 
informujący pasażerów o tym,  
że automat biletowy jest nieczynny, 
stosując czasowniki niewskazane  
w dziale. 
 
 

Bezbłędnie podaje własne 
przykłady użycia strony biernej we 
wszystkich poznanych czasach. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 



 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumienie 
tekstów 
pisanych 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej oraz 
przetwarzanie 
wypowiedzi 

Myli znaczenie wskazanych 
czasowników modalnych 
używanych w tworzeniu 
zaproszeń. Uzupełnia tekst 
odpowiedzi na zaproszenie, 
używając czasowników 
modalnych  
z ramki; używa słownika 
dwujęzycznego. 
Przyporządkowuje pytania 
do odpowiedzi, popełniając 
liczne błędy. 
 
 
 
 
 
Odpowiada na pytania do 
tekstu zaproszenia i udziela 
odpowiedzi na zaproszenie, 
wskazuje w tekście 
określone informacje; 
wykonując zadania, 
korzysta z pomocy 
kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela. 
 
 
Z pomocą kolegi/koleżanki 
tworzy tekst zaproszenia 
i odpowiedzi na 
zaproszenie; popełnia 
liczne błędy. 

Zna znaczenie czasowników 
modalnych używanych  
w tworzeniu zaproszeń,  
ale uzupełniając nimi luki  
w zdaniach, popełnia 
błędy. Przyporządkowuje 
pytania do odpowiedzi, 
popełniając błędy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiada na pytania  
do tekstu zaproszenia  
i udziela odpowiedzi na 
zaproszenie, wskazuje  
w tekście określone 
informacje; wykonując 
zadania, popełnia błędy. 
 
 
 
 
Samodzielnie tworzy tekst 
zaproszenia i odpowiedzi 
na zaproszenie, popełniając 
błędy. 

Zna znaczenie czasowników 
modalnych używanych  
w tworzeniu zaproszeń; 
uzupełniając nimi luki  
w zdaniach, rzadko popełnia 
błędy. Przyporządkowuje 
pytania do odpowiedzi, 
popełniając sporadycznie 
błędy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiada na pytania  
do tekstu zaproszenia  
i udziela odpowiedzi na 
zaproszenie, wskazuje  
w tekście określone 
informacje; wykonując 
zadania, popełnia nieliczne 
błędy. 
 
 
 
 
Samodzielnie i na ogół 
poprawnie tworzy tekst 
zaproszenia i odpowiedzi  
na zaproszenie. 

Zna znaczenie czasowników 
modalnych używanych  
w tworzeniu zaproszeń  
i poprawnie je stosuje, 
uzupełniając nimi luki w tekście. 
Przyporządkowuje pytania 
do odpowiedzi, nie 
popełniając błędów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odpowiada na pytania do tekstu 
zaproszenia i udziela odpowiedzi 
na zaproszenie, wskazuje  
w tekście określone informacje; 
wykonuje te zadania bezbłędnie. 
 
 
 
 
 
Samodzielnie i poprawnie 
tworzy tekst zaproszenia i 
odpowiedzi na zaproszenie. 

 

 

 
– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 

 

Samodzielnie i bezbłędnie tworzy 
tekst zaproszenia i odpowiedzi  

na zaproszenie, stosując bogate 
słownictwo. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 

 

 

Znajomość 
funkcji 
językowych 

 

 

Rozumienie 
tekstów 
pisanych 
oraz 
przetwarzan
ie językowe 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
(słownictwo 
i gramatyka) i 

przetwarzanie 

językowe 

 

 

 

 

Tworzenie 

wypowiedzi 

pisemnych 

 
 

Na podstawie informacji 
podanych w nagraniu z podanych 
wypowiedzi wybiera właściwą; 
popełnia liczne błędy. 

 

 

Do każdej z opisanych sytuacji 
dobiera reakcję oraz uzupełnia 
luki w dialogu, często się myląc. 

 

 

Z podanych odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z treścią 
tekstów; na podstawie tekstu 
uzupełnia luki w e-mailu;  

ma problem ze zrozumieniem 
tekstów; zadania wykonuje  

z pomocą nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki. 

 

 

Uzupełnia luki w opisie ilustracji 
oraz tłumaczy fragmenty zdań  

z języka polskiego na język 
angielski, korzystając ze słownika 
dwujęzycznego; popełnia liczne 
błędy. 

 
 
. 
 
 
 
 

Korzystając z pomocy kolegi/koleżanki 
lub nauczyciela, pisze e-mail, 
odpowiadając na zaproszenie. 

Na podstawie informacji 
podanych w nagraniu z podanych 
wypowiedzi wybiera właściwą; 
popełnia błędy. 

 

 

Do każdej z opisanych sytuacji 
dobiera reakcję oraz uzupełnia 
luki w dialogu, popełniając błędy. 

 

 

Z podanych odpowiedzi wybiera 
właściwą, zgodną z treścią tekstów; 
na podstawie tekstu uzupełnia luki 
w e-mailu; w zadaniach tych 
popełnia błędy. 

 

 

 

 

 

Uzupełnia luki w opisie ilustracji 
oraz tłumaczy fragmenty zdań  

z języka polskiego na język 
angielski, popełniając błędy. 

 

 

 

 
 
 
 
 

Pisze e-mail, odpowiadając  
na zaproszenie, ale błędy zakłócają 
komunikację w części tekstu. 

 

Na podstawie informacji 
podanych w nagraniu z podanych 
wypowiedzi wybiera właściwą; 
popełnia nieliczne błędy. 

 

 

Do każdej z opisanych sytuacji 
dobiera reakcję oraz uzupełnia 
luki w dialogu, rzadko 
popełniając błędy. 

 

Na ogół poprawnie z podanych 
odpowiedzi wybiera właściwą, 
zgodną z treścią tekstów;  

na podstawie tekstu uzupełnia 
luki w e-mailu. 

 

 

 

 

 

Uzupełnia luki w opisie ilustracji 
oraz tłumaczy fragmenty zdań  

z języka polskiego na język 
angielski, popełniając nieliczne 
błędy. 

 

 
 
 
 
 
 
Pisze e-mail, odpowiadając  
na zaproszenie; nieliczne błędy  
nie zakłócają komunikacji. 

 
. 

Na podstawie informacji 
podanych w nagraniu z podanych 
wypowiedzi wybiera właściwą; 
nie popełnia błędów. 

 

 

Do każdej z opisanych sytuacji 
poprawnie dobiera reakcję  

oraz uzupełnia luki w dialogu. 

 

 

Bezbłędnie z podanych 
odpowiedzi wybiera właściwą, 
zgodną z treścią tekstów;  

na podstawie tekstu uzupełnia 
luki w e-mailu. 

 

 

 

 

 

Poprawnie uzupełnia luki w 
opisie ilustracji oraz tłumaczy 
fragmenty zdań z języka 
polskiego na język angielski. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Poprawnie pisze e-mail, 
odpowiadając na zaproszenie. 
 
 

 

– 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 

– 
 

 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poprawnie pisze e-mail, 
odpowiadając na zaproszenie, 
stosując bogate słownictwo 
wykraczające poza ramy danego 
działu. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

 

Przetwarzanie 
wypowiedzi  

 

 

 

Uczeń współdziała w 
grupie; tworzenie 
wypowiedzi ustnych 
oraz przetwarzanie 
językowe 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

Nie zawsze rozumie nagranie. Z pomocą 
nauczyciela lub kolegi/koleżanki 
odpowiada na pytania otwarte do treści 
nagrania. 
 
Z pomocą nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki odpowiada na pytania 
otwarte, popełniając liczne błędy. 
 
 
Odpowiada na pytania do tekstu; 
popełnia liczne błędy. 
 
 
 
 
Przy pomocy kolegi/koleżanki 
przedstawia w języku angielskim dane  
z wykresu; w wypowiedzi tej popełnia 
liczne błędy. 
 
 
Na podstawie podanych przykładów, 
przy pomocy kolegów/koleżanek, pyta  
i odpowiada na pytania dotyczące ogólnie 
znanych przepisów prawnych, popełniając 
liczne błędy. 
 
 
Korzystając z pomocy nauczyciela  
lub kolegi/koleżanki, pisze skrypt  
na vlog dotyczący ulubionego 
wydarzenia, ale liczne błędy zakłócają 
komunikację. 

Na ogół rozumie nagranie; odpowiada  

na pytania otwarte, popełniając błędy. 

 

 

Odpowiada na pytania otwarte, 
popełniając błędy. 

 

 

Odpowiada na pytania do tekstu, 
popełniając błędy. 

 

 

 

Przedstawia w języku angielskim dane  

z wykresu; w wypowiedzi tej popełnia 
błędy. 

 

 

Na podstawie podanych przykładów pyta 
i odpowiada na pytania dotyczące ogólnie 
znanych przepisów prawnych, popełniając 
błędy. 

 

 

Posługując się planem, pisze skrypt  

na vlog dotyczący ulubionego 
wydarzenia, ale błędy zakłócają 
komunikację. 

Rzozumie nagranie; odpowiada  

na pytania otwarte, popełniając nieliczne 
błędy. 

 

Odpowiada na pytania otwarte, 
popełniając nieliczne błędy. 

 

 

Odpowiada na pytania do tekstu; 
na ogół nie popełnia błędów. 

 

 

 

Przedstawia w języku angielskim dane z 
wykresu; w wypowiedzi tej rzadko 
popełnia błędy. 

 

 

Na podstawie podanych przykładów 
pyta i odpowiada na pytania dotyczące 
ogólnie znanych przepisów prawnych, 
sporadycznie popełniając błędy. 

 

 

Posługując się planem, pisze skrypt na 
vlog dotyczący ulubionego wydarzenia, 
ale błędy nie zakłócają komunikacji. 

Rzozumie nagranie; poprawnie 
odpowiada na pytania otwarte. 

 

 

Poprawnie odpowiada na pytania 
otwarte. 

 

 

Odpowiada na pytania do tekstu; 
nie popełnia błędów. 

 

 

 

Bezbłędnie przedstawia w języku 
angielskim dane z wykresu. 

 

 

 

Na podstawie podanych przykładów pyta 
i odpowiada na pytania dotyczące ogólnie 
znanych przepisów prawnych, nie 
popełniając błędów. 

 

 

Samodzielnie i poprawnie pisze skrypt 
na vlog dotyczący ulubionego 
wydarzenia. 

 

– 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

Samodzielnie i poprawnie pisze skrypt 
na vlog dotyczący ulubionego wydarzenia, 
stosując bogate słownictwo i struktury 
gramatyczne. 

 
 
wypowiedzi 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

 Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając liczne błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje zadania  
z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

Poprawnie wykonuje dodatkowe 
zadania o wyższym stopniu trudności z 
zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu ze 
słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka) 
oraz 
przetwarza
nie 
językowe 

 

 

 

Rozumienie 
tekstów 
pisanych 

Przyporządkowuje wyrazy związane  

z warunkami pogodowymi do 
ilustracji, dopasowuje wyrazy  

z tekstu do definicji,  
kategoryzując na te o 
pozytywnym i negatywnym 
znaczeniu, uzupełnia nimi luki  

w zdaniach; korzysta ze słownika; 
popełnia liczne błędy. 

 

 

Ma problemy ze zrozumieniem tekstu; 
odpowiada na pytania do tekstu 
(pytania otwarte i test wyboru), 
korzystając z pomocy kolegi/koleżanki. 

 

 

Przyporządkowuje wyrazy związane  

z warunkami pogodowymi  

do ilustracji, dopasowuje wyrazy  

z tekstu do definicji,  
kategoryzując na te  

o pozytywnym i negatywnym 
znaczeniu, uzupełnia nimi luki  

w zdaniach,  popełniając błędy. 

 

 

 

Odpowiada na pytania do tekstu 
(pytania otwarte i test wyboru), 
popełnijąc błędy. 

Przyporządkowuje wyrazy związane  

z warunkami pogodowymi  

do ilustracji, dopasowuje wyrazy  

z tekstu do definicji,  
kategoryzując na te  

o pozytywnym i negatywnym 
znaczeniu, uzupełnia nimi luki  

w zdaniach,  popełniając nieliczne 
błędy. 

 

 

Na ogół poprawnie odpowiada na 
pytania do tekstu (pytania otwarte i test 
wyboru). 

Poprawnie przyporządkowuje 
wyrazy związane z warunkami 
pogodowymi do ilustracji oraz 
dopasowuje wyrazy  

z tekstu do definicji,  
kategoryzując na te  

o pozytywnym  

i negatywnym znaczeniu, 
uzupełnia nimi luki  

w zdaniach. 
 
Bezbłędnie odpowiada na 
pytania do tekstu (pytania 
otwarte i test wyboru). 

Zna przykłady i znaczenie innych 
wyrazów związanych z warunkami 
pogodowymi; potrafi poprawnie podać 
przykłady zdań z ich użyciem. 

 

 

 

 

 

 

 
– 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reagowanie 
oraz 
przetwarzanie 
językowe 
 
 
Współdziałani
e w grupie 
oraz tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej 
 
Znajomość 
środków 
językowych 
(gramatyka 1) 

Z pomocą nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki wykonuje poniższe 
zadania, popełniając liczne błędy: 
tworzy przymiotniki określające 
warunki pogodowe od rzeczowników, 
uzupełnia nimi luki w zdaniach, 
przyporządkowuje temperatury 
powietrza podane w stopniach 
Celsjusza do ich odpowiedników 
słownych; dopasowuje początek  

do pozostałej części pytania. 
 
 
Uwzględniając dane z tabeli 
oraz posługując się wzorem, 
odpowiada na pytania 
kolegi/koleżanki dotyczące 
warunków pogodowych. 
 
Tworzy proste zdania na temat 
warunków pogodowych w 
dniu poprzednim, popełniając 
liczne błędy. 
 
 
 
Zna zasady tworzenia stopnia 
wyższego przymiotników  
i przysłówków, ale wykonując 
zadania z nimi związane, 
często popełnia błędy: 
uzupełnia luki w tabeli, 
tworząc stopień wyższy 
przymiotników  
i przysłówków, oraz uzupełnia 
luki w zdaniach z użyciem tych 
form. 

Wykonuje poniższe zadania, popełniając 
błędy: tworzy przymiotniki określające 
warunki pogodowe od rzeczowników, 
uzupełnia nimi luki w zdaniach, 
przyporządkowuje temperatury powietrza 
podane w stopniach Celsjusza do ich 
odpowiedników słownych; dopasowuje 
początek do pozostałej części pytania. 
 
 
 
 
Uwzględniając dane z tabeli, 
odpowiada na pytania 
kolegi/koleżanki dotyczące 
warunków pogodowych, ale  
w wypowiedzi popełnia błędy. 
 
Tworzy proste zdania na temat 
warunków pogodowych w dniu 
poprzednim, popełniając błędy. 
 
 
 
Zna zasady tworzenia stopnia 
wyższego przymiotników  
i przysłówków, ale wykonując 
zadania z nimi związane, popełnia 
błędy: uzupełnia luki w tabeli, 
tworząc stopień wyższy 
przymiotników i przysłówków,  
oraz uzupełnia luki w zdaniach  
z użyciem tych form. 

W zadaniach wskazanych poniżej 
sporadycznie popełnia błędy: tworzy 
przymiotniki określające warunki 
pogodowe od rzeczowników, uzupełnia 
nimi luki w zdaniach, 
przyporządkowuje temperatury 
powietrza podane  

w stopniach Celsjusza do ich 
odpowiedników słownych; dopasowuje 
początek do pozostałej części pytania. 

 
 
 

Uwzględniając dane z tabeli, na ogół 
poprawnie odpowiada na pytania 
kolegi/koleżanki dotyczące 
warunków pogodowych.  
 
 
 
Tworzy krótką wypowiedź na temat 
warunków pogodowych w dniu 
poprzednim, popełniając nieliczne 
błędy. 
 
 
 
Zna zasady tworzenia 
stopnia wyższego 
przymiotników  
i przysłówków; 
wykonując zadania  
z nimi związane, może 
popełniać drobne 
błędy: uzupełnia luki  
w tabeli, tworząc 
stopień wyższy 
przymiotników  
i przysłówków oraz 
uzupełnia luki  
w zdaniach z użyciem 
tych form. 

Zadania wskazane poniżej wykonuje 
bezbłędnie: tworzy przymiotniki 
określające warunki pogodowe  

od rzeczowników, uzupełnia nimi luki 

w zdaniach, przyporządkowuje 
temperatury powietrza podane  

w stopniach Celsjusza do ich 
odpowiedników słownych; dopasowuje 
początek do pozostałej części pytania. 

 
 
 
Uwzględniając dane z tabeli, 
bezbłędnie odpowiada na pytania 
kolegi/koleżanki dotyczące 
warunków pogodowych.  
 
 
 
Tworzy wypowiedź  
na temat warunków 
pogodowych w dniu 
poprzednim, nie 
popełniając błędów. 
 
 
Poprawnie wykonuje 
zadania związane  
z tworzeniem i użyciem 
stopnia wyższego 
przymiotników  
i przysłówków. 

Zna i poprawnie stosuje słownictwo 
związane z warunkami 
pogodowymi, które wykracza poza 
to podane w dziale. 

 

 

 

 

 

 

Swobodnie i poprawnie dyskutuje 
na temat warunków pogodowych, 
wykorzystując szerokie słownictwo 
spoza działu. 

 

 

 

Tworzy poprawną wypowiedź  

na temat warunków pogodowych  

w dniu poprzednim, stosując 
słownictwo wykraczające poza  

to podane w dziale. 

 

Wykonuje dodatkowe zadania 
gramatyczne o wyższym stopniu 
trudności, związane z tworzeniem  

i zastosowaniem przymiotników  

i przysłówków w stopniu wyższym. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Przetwarzani 
e językowe 
oraz 
tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej 
 
Znajomość 
środków 
językowych 
 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

Odnajduje i wskazuje elementy 
wspólne dla ilustracji, ale ma duże 
trudności z utworzeniem prostych 
zdań na ten temat. 
 
 
 
Przyporządkowuje nazwy stron 
świata do wskazań kompasu, 
posługując się słownikiem. 
 
 

Nie zawsze rozumie podane 
wypowiedzi; uzupełnia 
zdania, wybierając jedną  

z dwóch podanych 
odpowiedzi; uzupełnia luki 
w informacjach 
dotyczących nagrania.  
W podanych wyżej zadaniach 
popełnia liczne błędy. 

Odnajduje i wskazuje elementy 
wspólne dla ilustracji, ale mówiąc  
o nich, popełnia błędy. 
 
 
 
 
Nie zawsze poprawnie 
przyporządkowuje nazwy stron 
świata do wskazań kompasu. 
 
 

Na ogół rozumie podane 
wypowiedzi: uzupełnia 
zdania, wybierając jedną  

z dwóch podanych 
odpowiedzi; uzupełnia luki 
w informacjach 
dotyczących nagrania.  
W podanych wyżej zadaniach 
popełnia błędy. 

Odnajduje i wskazuje elementy 
wspólne dla ilustracji oraz na ogół 
poprawnie tworzy o nich krótką 
wypowiedź. 
 
 
 
Na ogół poprawnie 
przyporządkowuje nazwy stron 
świata do wskazań kompasu. 
 
 

Rozumie podane 
wypowiedzi: uzupełnia 
zdania, wybierając jedną  

z dwóch podanych 
odpowiedzi; uzupełnia luki 
w informacjach 
dotyczących nagrania.  
W podanych wyżej zadaniach 
popełnia błędy. 

Odnajduje i wskazuje elementy 
wspólne dla ilustracji oraz poprawnie 
wypowiada się na temat tych 
podobieństw. 
 
 
 
Poprawnie przyporządkowuje nazwy 
stron świata do wskazań kompasu. 
 
 

 

Rozumie podane 
wypowiedzi: uzupełnia 
zdania, wybierając jedną  

z dwóch podanych 
odpowiedzi; uzupełnia luki 
w informacjach dotyczących 
nagrania, nie popełniając 
błędów. 

Odnajduje i wskazuje elementy 
wspólne dla ilustracji oraz poprawnie 
wypowiada się na temat tych 
podobieństw, stosując bogate 
słownictwo. 

 
Zna i poprawnie stosuje główne  
i pośrednie kierunki świata; podaje 
przykłady użycia tych nazw w 
zdaniach. 
 
 
 

– 
 



 

 

 

Teen Explorer 8 Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                 UNIT 3 It’s Raining Cats & Dogs Speaking 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętność 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnej 

 

 

 

 

Przetwarzanie 
językowe 

 

 

 

 

 

Reagowanie 
językowe 

 

 

Współdziałanie w 
grupie oraz tworzenie 
wypowiedzi ustnej 

Z pomocą kolegi/koleżanki tworzy 
proste zdania na temat warunków 
pogodowych przedstawionych na 
wybranej ilustracji; często popełnia 
błędy. 

 

Z pomocą kolegi/koleżanki,  

na podstawie danych 
przedstawionych w tabeli, tworzy 
proste zdania na temat warunków 
pogodowych; korzysta z pomocy 
kolegi/koleżanki, często popełnia 
błędy. 

Pyta i odpowiada na pytania 
związane z warunkami pogodowymi, 
posługując się wzorem; popełnia 
liczne błędy. 

 

Rysuje mapę pogody; tworzy proste 
zdania na temat warunków 
pogodowych; korzysta z pomocy 
kolegi/koleżanki, często popełnia 
błędy. 

 

Tworzy zdania na temat warunków 
pogodowych przedstawionych  

na wybranej ilustracji; popełnia 
błędy. 

 

 

Na podstawie danych 
przedstawionych w tabeli tworzy 
proste zdania na temat warunków 
pogodowych; w wypowiedzi 
popełnia błędy. 

 

 

Pyta i odpowiada na pytania 
związane z warunkami pogodowymi; 
popełnia błędy. 

 

 

Rysuje mapę pogody; tworzy proste 
zdania na temat warunków 
pogodowych; w wypowiedzi 
popełnia błędy. 

Wypowiada się na temat warunków 
pogodowych przedstawionych  

na wybranej ilustracji, sporadycznie 
popełniając błędy. 

 

Na podstawie danych 
przedstawionych w tabeli tworzy 
krótką wypowiedź na temat 
warunków pogodowych;  

w wypowiedzi popełnia drobne 
błędy. 

 

 

Pyta i odpowiada na pytania 
związane z warunkami pogodowymi; 
popełnia nieliczne błędy. 

 

Rysuje mapę pogody; tworzy krótką 
wypowiedź na temat warunków 
pogodowych; w wypowiedzi 
popełnia drobne błędy. 

Bezbłędnie wypowiada się na temat 
warunków pogodowych 
przedstawionych na wybranej 
ilustracji. 

 

 

Na podstawie danych 
przedstawionych w tabeli tworzy 
wypowiedź na temat warunków 
pogodowych; w wypowiedzi nie 
popełnia błędów. 

 

 

Bezbłędnie pyta i odpowiada na 
pytania związane z warunkami 
pogodowymi. 

 

 

Rysuje mapę pogody; tworzy 
wypowiedź na temat warunków 
pogodowych; w wypowiedzi nie 
popełnia błędów. 

Stosując bogate słownictwo spoza 
działu dotyczące warunków 
pogodowych, opisuje wybraną 
przez siebie ilustrację. 

 

Bezbłędnie tworzy wypowiedź  

na temat warunków pogodowych, 
stosując bogate słownictwo spoza 
działu.  

 

 

 

Poprawnie prowadzi rozmowę 
dotyczącą warunków pogodowych, 
stosując bogate słownictwo spoza 
działu. 

 

Rysuje mapę pogody; bezbłędnie 
tworzy wypowiedź na temat 
warunków pogodowych, stosując 
bogate słownictwo spoza działu.  
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 2) 
oraz 
przetwarzan
ie językowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Znajomość 
środków 
językowych 
(gramatyka 
2) 

Przyporządkowuje wyrazy 
związane z warunkami 
pogodowymi do ich definicji  

z pomocą kolegi/koleżanki; 
uzupełniając nimi luki w zdaniach, 
często myli ich znaczenie. 
Przyporządkowuje nazwy miesięcy 
do nazw pór roku; uzupełnia luki  

w zdaniach wyrazami z nawiasów, 
tłumaczy te zdania na język polski; 
uzupełnia luki w tekście, wpisując 
jedno słowo; we wszystkich tych 
zadaniach popełnia liczne błędy. 

 

 

 

 

Zna zasady tworzenia stopnia 
najwyższego przymiotników  

i przysłówków, ale wykonując 
zadania z nimi związane, często 
popełnia błędy: uzupełnia luki  

w zdaniach, tworząc stopień 
najwyższy przymiotników, oraz 
uzupełnia luki w tekście, używając 
jednego słowa. 

Przyporządkowuje wyrazy 
związane z warunkami 
pogodowymi do ich definicji, 
uzupełnia nimi luki w zdaniach, 
popełniając błędy. 
Przyporządkowuje nazwy 
miesięcy do nazw pór roku; 
uzupełnia luki w zdaniach 
wyrazami z nawiasów, 
tłumaczy te zdania na język 
polski; uzupełnia luki  
w tekście, wpisując jedno 
słowo; we wszystkich tych 
zadaniach popełnia błędy. 
 
 
 
 
Zna zasady tworzenia stopnia 
najwyższego przymiotników  
i przysłówków, ale wykonując 
zadania z nimi związane, 
popełnia błędy: uzupełnia luki 
w zdaniach, tworząc stopień 
najwyższy przymiotników, oraz 
uzupełnia luki w tekście, 
używając jednego słowa. 

Przyporządkowuje wyrazy 
związane z warunkami 
pogodowymi do ich definicji, 
uzupełnia nimi luki w zdaniach, 
sporadycznie popełniając błędy. 
Przyporządkowuje nazwy 
miesięcy do nazw pór roku; 
uzupełnia luki w zdaniach 
wyrazami z nawiasów, tłumaczy 
te zdania na język polski; 
uzupełnia luki w tekście, 
wpisując jedno słowo;  
we wszystkich tych zadaniach 
popełnia nieliczne błędy. 
 
 
 
Zna zasady tworzenia stopnia 
najwyższego przymiotników  
i przysłówków; wykonując 
zadania z nimi związane, może 
popełniać drobne błędy: 
uzupełnia luki w zdaniach, 
tworząc stopień najwyższy 
przymiotników oraz uzupełnia 
luki w tekście, używając 
jednego słowa. 

Przyporządkowuje wyrazy 
związane z warunkami 
pogodowymi do ich definicji, 
uzupełnia nimi luki w zdaniach, 
nie popełniając błędów. 
Przyporządkowuje nazwy 
miesięcy do nazw pór roku; 
uzupełnia luki w zdaniach 
wyrazami z nawiasów, tłumaczy 
te zdania na język polski; 
uzupełnia luki w tekście, 
wpisując jedno słowo; w żadnym 
z tych zadań nie popełnia 
błędów. 
 
 
 
Poprawnie wykonuje zadania 
związane z tworzeniem  
i użyciem stopnia najwyższego 
przymiotników i przysłówków. 

Podaje i poprawnie definiuje wyrazy 
spoza działu związane z warunkami 
pogodowymi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonuje dodatkowe zadania 
gramatyczne o wyższym stopniu 
trudności, związane z tworzeniem  

i zastosowaniem przymiotników  

i przysłówków w stopniu 
najwyższym. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
 
 
 
Rozumienie 
tekstów 
pisanych oraz 
przetwarzanie 
językowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tworzenie wypowiedzi 
pisemnej 

Uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednią formą 
czasowników podanych  

w nawiasach; zadanie wykonuje 
z pomocą kolegi/koleżanki; myli 
czasy. 

 

Ma problemy ze zrozumieniem 
tekstu; nazywa poszczególne 
części pocztówki, stosując 
wyrazy podane w ramce; 
tłumaczy wskazane fragmenty 
pocztówki z języka polskiego 
\na język angielski; odnajduje  

w tekście czasowniki i określa 
czas; wszystkie zadania 
wykonuje z pomocą 
kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela, popełniając liczne 
błędy. 

 

Na podstawie notatki pisze 
pocztówkę; w tekście popełnia 
liczne błędy; zgodnie z treścią 
notatki koryguje podane zdania; 
powyższe zadania wykonuje  

z pomocą kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela. 

Uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednią formą czasowników 
podanych w nawiasach, 
popełniając błędy. 

 

 

 

Na ogół rozumie tekst; nazywa 
poszczególne części pocztówki, 
stosując wyrazy podane w ramce; 
tłumaczy wskazane fragmenty 
pocztówki z języka polskiego  

na język angielski; odnajduje  

w tekście czasowniki i określa czas; 
we wszystkich zadaniach popełnia 
błędy. 

 

 

 

 

Na podstawie notatki pisze 
pocztówkę; w tekście popełnia 
błędy; zgodnie z treścią notatki 
koryguje podane zdania. 

Uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednią formą czasowników 
podanych w nawiasach, 
sporadycznie popełniając błędy. 
 
 
 
Rozumie tekst i związane z nim 
zadania wykonuje, popełniając 
drobne błędy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pisze pocztówkę; w tekście 
popełnia nieliczne błędy; zgodnie 
z treścią notatki koryguje podane 
zdania. 

Uzupełnia luki w zdaniach 
odpowiednią formą 
czasowników podanych  
w nawiasach, nie popełniając 
błędów. 
 
 
Rozumie tekst i związane z nim 
zadania wykonuje bezbłędnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawnie pisze pocztówkę; 
zgodnie z treścią notatki 
koryguje podane zdania. 

 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Poprawnie tworzy tekst pocztówki, 
stosując bogate słownictwo i 
konstrukcje gramatyczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Teen Explorer 8 Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                UNIT 3 It’s Raining Cats & Dogs SKILLS CHECKPOINTS 3 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 
 
Znajomość funkcji 
językowych 
 
 

 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
Znajomość 
środków 
językowych 
 
 
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

 

 

Nie zawsze rozumie podane 
wypowiedzi; odpowiada na 
pytania otwarte, popełniając 
liczne błędy. 

 

Uzupełnia brakujące 
fragmenty wypowiedzi, 
tworząc spójny i logiczny 
tekst: często popełnia błędy. 

 

Nie w pełni rozumie teksty; przy 
wykonywaniu zadań korzysta  

z pomocy nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki.  
Uzupełnia luki w zdaniach zgodnie 
z treścią tekstu; uzupełnia luki  
w tekście na podstawie mapy 
pogody i informacji zawartych  
w ulotce; odpowiada na pytania 
otwarte do tekstu, uzupełniając 
luki w zdaniach. W podanych 
wyżej zadaniach często popełnia 
błędy. 

 

Uzupełnia luki w tekście, wybierając 
jedną z trzech odpowiedzi, 
popełniając liczne błędy. 

 

 

Stosując się ściśle do wzoru i podanych 
wskazówek, tworzy tekst pocztówki;  

w tekście popełnia błędy. 

 

Nie w pełni rozumie podane 
wypowiedzi; odpowiada na 
pytania otwarte, popełniając 
błędy. 

 

Uzupełnia brakujące 
fragmenty wypowiedzi, 
tworząc spójny i logiczny 
tekst: popełnia błędy. 

 

 

W większości rozumie teksty. 
Uzupełnia luki w zdaniach zgodnie  

z treścią tekstu; uzupełnia luki  

w tekście na podstawie mapy pogody 
i informacji zawartych w ulotce; 
odpowiada na pytania otwarte  

do tekstu, uzupełniając luki  

w zdaniach. W podanych wyżej 
zadaniach popełnia błędy. 

 

 
 

Uzupełnia luki w tekście, wybierając 
jedną z trzech odpowiedzi, 
popełniając błędy. 

 
 
Tworzy tekst pocztówki, 
popełniając w tekście błędy. 

 
 
 

Rozumie podane wypowiedzi; 
odpowiada na pytania otwarte, 
sporadycznie popełniając błędy. 

 

 

Uzupełnia brakujące 
fragmenty wypowiedzi, 
tworząc spójny i logiczny 
tekst: sporadycznie popełnia 
błędy. 

 

Rozumie teksty. Uzupełnia luki  

w zdaniach zgodnie z treścią 
tekstu; uzupełnia luki w tekście  

na podstawie mapy pogody i 
informacji zawartych w ulotce; 
odpowiada na pytania otwarte  

do tekstu, uzupełniając luki  

w zdaniach. W podanych wyżej 
zadaniach może popełniać 
nieliczne błędy. 

 

 

Uzupełnia luki w tekście, wybierając 
jedną z trzech odpowiedzi, popełniając 
nieliczne błędy. 
 
 
Na ogół poprawnie tworzy tekst 
pocztówki. 

 

 
 

Rozumie podane wypowiedzi  
i poprawnie odpowiada na 
pytania otwarte. 
 
 

Uzupełnia brakujące 
fragmenty wypowiedzi, 
tworząc spójny i logiczny 
tekst: nie popełnia błędów. 

 
W pełni rozumie teksty i bezbłędnie 
wykonuje zadania związane z ich 
rozumieniem: uzupełnia luki w zdaniach 
zgodnie z treścią tekstu; uzupełnia luki  
w tekście na podstawie mapy pogody  
i informacji zawartych w ulotce; 
odpowiada na pytania otwarte do tekstu, 
uzupełniając luki w zdaniach. 
 

 

 

 

 

Bezbłędnie uzupełnia luki w tekście, 
wybierając jedną z trzech odpowiedzi. 
 
 
Poprawnie tworzy tekst pocztówki 

 
 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 

 

 

Poprawnie tworzy tekst pocztówki, 
stosując bogate słownictwo  

i konstrukcje gramatyczne. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

 Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając liczne błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, 
tworzenia wypowiedzi pisemnej  

i ustnej, popełniając błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje zadania  
z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

Poprawnie wykonuje dodatkowe 
zadania o wyższym stopniu trudności  

z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu ze 
słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumienie 
tekstów 
pisanych 

Pamięta wybiórczo nazwy 
zwierząt; wskazuje na podobieństwa 
zwierząt przedstawionych na ilustracjach; 
przyporządkowuje podane 
przymiotniki do ich definicji, 
posługując się słownikiem; buduje z 
ich użyciem proste zdania na ten temat 
zwierząt; do wskazanych w zdaniach 
wyrazów dobiera synonimy z ramki; 
wszystkie te zadania wykonuje z pomocą 
kolegi/koleżanki i popełnia w  n i c h  
liczne błędy. 

 

 

 

Ma problem ze zrozumieniem tekstu; 
wszystkie podane niżej zadania 
wykonuje z pomocą kolegi/koleżanki, 
popełniając w nich często błędy: 
dobiera opisy do ilustracji zgodnie  

z treścią tekstu; odpowiada na pytania 
do tekstu, wybierając jedną z dwóch 
podanych odpowiedzi. 

 

Pamięta większość nazw 
zwierząt,  
ale popełnia błędy, 
wykonując związane  
z nimi zadania: wskazuje na 
podobieństwa zwierząt 
przedstawionych na 
ilustracjach;  
przyporządkowuje 
podane przymiotniki do 
ich definicji; buduje z ich 
użyciem proste zdania na temat 
zwierząt; do wskazanych w 
zdaniach wyrazów dobiera 
synonimy z ramki. 
 

 
 
 
 

Na ogół rozumie tekst i czyta ze 
zrozumieniem; wykonuje wszystkie 
podane niżej zadania, popełniając  

w nich błędy: dobiera opisy do ilustracji 
zgodnie z treścią tekstu; odpowiada  

na pytania do tekstu, wybierając jedną 
z dwóch podanych odpowiedzi. 
 

Zna znaczenie podanych 
nazw zwierząt; w 
wypowiedziach z udziałem 
tych słów popełnia 
nieliczne błędy: wskazuje  
na podobieństwa 
zwierząt 
przedstawionych na 
ilustracjach; 
przyporządkowuje podane 
przymiotniki do ich 
definicji; buduje z ich 
użyciem krótką 
wypowiedź na temat 
zwierząt;  
do wskazanych w 
zdaniach wyrazów 
dobiera synonimy z 
ramki. 
 
 
Rozumie tekst i czyta ze 
zrozumieniem; wykonuje 
wszystkie podane niżej 
zadania, popełniając w 
nich nieliczne błędy: 
dobiera opisy do ilustracji 
zgodnie z treścią tekstu; 
odpowiada na pytania do 
tekstu, wybierając jedną z 
dwóch podanych 
odpowiedzi. 
 
 

Zna znaczenie podanych 
nazw zwierząt  
i poprawnie wykonuje 
związane z nimi zadania: 
wskazuje na podobieństwa 
zwierząt przedstawionych na 
ilustracjach; 
przyporządkowuje podane 
przymiotniki  
do ich definicji; buduje z ich 
użyciem wypowiedź na temat 
zwierząt; do wskazanych w 
zdaniach wyrazów dobiera 
synonimy z ramki. 

 
 
 
 
Rozumie tekst i czyta ze 
zrozumieniem; wszystkie 
podane niżej zadania 
wykonuje bezbłędnie: 
dobiera opisy  
do ilustracji, zgodnie z 
treścią tekstu; 
odpowiada na pytania do 
tekstu, wybierając jedną 
z dwóch podanych 
odpowiedzi. 

 
 

Swobodnie i poprawnie opisuje 
wskazane na ilustracjach zwierzęta, 
połsugując się bogatym 
słownictwem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
(gramatyka 1) 
 
 
 
 
 
Współdziałanie w 
grupie  

Z trudem podaje nazwy 
elementów krajobrazu. 
Zadania typu: 
przyporządkowanie nazw 
elementów krajobrazu do 
ich definicji oraz ilustracji, 
uzupełnianie luk w 
zdaniach wyrazami  
z ramki, uzupełnianie luk 
w tekście czasownikami 
frazalnymi – test 
wyboru, uzupełnianie 
luk w zdaniach – 
dobieranie odpowiednich 
przyimków  
w czasownikach 
frazalnych – wykonuje, 
posiłkując się 
słownikiem. 

 
 

Zna zasady dotyczące kolejności 
stosowania przymiotników, ale 
wykonując związane z nimi 
zadania, popełnia liczne błędy: 
porządkuje podane 
przymiotniki, zgodnie z 
obowiązującymi regułami; 
wybiera i opisuje jeden 
przedmiot, dobierając do niego 
przymiotniki – używa słownika 
dwujęzycznego; opisuje 
zwierzęta – przyporządkowuje 
do nich przymiotniki z ramki; 
opisuje i odgaduje na podstawie 
opisu, o jakiej rzeczy jest mowa. 

 

 

Tworzy zdanie z użyciem jak 
największej liczby 
przymiotników należących do 
różnych kategorii, posiłkuje się 
słownikiem i pomocą 
kolegów/koleżanek. 

Posługuje się 
podstawowym zasobem 
słownictwa dotyczącego 
tematu: elementy 
krajobrazu. Zadania typu: 
przyporządkowanie nazw 
elementów krajobrazu do 
ich definicji oraz 
ilustracji, uzupełnianie 
luk w zdaniach wyrazami  
z ramki, uzupełnianie luk 
w tekście czasownikami 
frazalnymi – test 
wyboru, uzupełnianie 
luk w zdaniach – 
dobieranie odpowiednich 
przyimków w 
czasownikach frazalnych 
– wykonuje 
samodzielnie, 
popełniając liczne błędy. 

 

Zna zasady dotyczące kolejności 
stosowania przymiotników,  

ale wykonując związane z nimi 
zadania, popełnia błędy: 
porządkuje podane 
przymiotniki, zgodnie z 
obowiązującymi regułami; 
wybiera i opisuje jeden 
przedmiot, dobierając do niego 
przymiotniki; opisuje zwierzęta 
– przyporządkowuje do nich 
przymiotniki z ramki; opisuje  

i odgaduje na podstawie opisu,  

o jakiej rzeczy jest mowa. 
 
 

Tworzy zdanie z użyciem jak 
największej liczby przymiotników 
należących do różnych kategorii, 
popełniając błędy. 

Przeważnie poprawnie 
używa słownictwa z 
zakresu: elementy 
krajobrazu. Zadania typu: 
przyporządkowanie nazw 
elementów krajobrazu do 
ich definicji oraz ilustracji, 
uzupełnianie luk w 
zdaniach wyrazami z 
ramki, uzupełnianie luk w 
tekście czasownikami 
frazalnymi – test 
wyboru, uzupełnianie 
luk w zdaniach – 
dobieranie odpowiednich 
przyimków w 
czasownikach frazalnych 
– wykonuje na ogół 
poprawnie. 

 

Zna zasady dotyczące kolejności 
stosowania przymiotników, ale 
wykonując związane z nimi 
zadania, popełnia nieliczne 
błędy: porządkuje podane 
przymiotniki, zgodnie  

z obowiązującymi regułami; 
wybiera i opisuje jeden 
przedmiot, dobierając do niego 
przymiotniki; opisuje zwierzęta 
– przyporządkowuje do nich 
przymiotniki z ramki; opisuje  

i odgaduje na podstawie opisu, 
o jakiej rzeczy jest mowa. 

 

Tworzy zdanie z użyciem jak 
największej liczby  
przymiotników należących  

do różnych kategorii, rzadko 
popełniając błędy. 

 
 

Poprawnie używa słownictwa  

z zakresu: elementy krajobrazu. 
Zadania typu: 
przyporządkowanie nazw 
elementów krajobrazu do 
ich definicji oraz ilustracji, 
uzupełnianie luk w 
zdaniach wyrazami z 
ramki, uzupełnianie luk  
w tekście czasownikami 
frazalnymi – test 
wyboru, uzupełnianie 
luk  
w zdaniach – dobieranie 
odpowiednich przyimków 
w czasownikach 
frazalnych – wykonuje 
bezbłędnie. 

 

 

Zna zasady dotyczące 
kolejności stosowania 
przymiotników i poprawnie 
stosuje je w zadaniach: 
porządkuje podane 
przymiotniki, zgodnie  

z obowiązującymi regułami; 
wybiera i opisuje jeden 
przedmiot, dobierając do niego 
przymiotniki; opisuje zwierzęta 
– przyporządkowuje do nich 
przymiotniki z ramki; opisuje  

i odgaduje na podstawie opisu, 
o jakiej rzeczy jest mowa. 

 

Nie popełniając błędów, tworzy 
zdanie z użyciem jak największej 
liczby przymiotników 
należących do różnych 
kategorii. 
 

 

Zna bogate słownictwo z zakresu: 
elementy krajobrazu, wykraczające 
znacznie poza to podane w dziale,  

i poprawnie go używa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezbłędnie tworzy zdanie z użyciem 
dużej liczby przymiotników 
należących do różnych kategorii. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 

 

 

 

 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

Nawiązując do ilustracji, przekazuje 
zdawkowe informacje dotyczące 
podobieństw i różnic pomiędzy 
ilustracjami; odpowiada na 
pytania dotyczące ilustracji;  

w wypowiedzi pojawiają się liczne 
błędy. 

 

 

Ma problemy ze zrozumieniem tekstu 
nagrania; w zadaniach wskazanych 
poniżej często popełnia błędy: 
przyporządkowuje rodzaj aktywności 
wskazanych na ilustracjach do 
fragmentów nagrania; odpowiada  

na pytanie otwarte do treści nagrania; 
przyporządkowuje pytania do 
odpowiedzi; odpowiada na pytania, 
wybierając jedną z trzech odpowiedzi. 

Nawiązując do ilustracji, przekazuje 
informacje dotyczące podobieństw 
i różnic pomiędzy ilustracjami; 
odpowiada na pytania dotyczące 
ilustracji; w wypowiedzi pojawiają się 
błędy. 
 
 
 
 

Na ogół rozumie treść nagrania;  
w zadaniach wskazanych poniżej 
popełnia błędy: przyporządkowuje rodzaj 
aktywności wskazanych na ilustracjach  
do fragmentów nagrania; odpowiada  
na pytanie otwarte do treści nagrania; 
przyporządkowuje pytania  
do odpowiedzi; odpowiada na pytania, 
wybierając jedną z trzech odpowiedzi. 

Nawiązując do ilustracji, 
przekazuje informacje 
dotyczące podobieństw i różnic 
pomiędzy ilustracjami; 
odpowiada na pytania 
dotyczące ilustracji;  
w wypowiedzi pojawiają się 
nieliczne błędy. 
 
Rozumie treść nagrania  
i w zadaniach wskazanych 
poniżej, na ogół nie popełnia 
błędów: przyporządkowuje 
rodzaj aktywności wskazanych 
na ilustracjach do fragmentów 
nagrania; odpowiada na pytanie 
otwarte do treści nagrania; 
przyporządkowuje pytania  
do odpowiedzi; odpowiada  
na pytania, wybierając jedną 
z trzech odpowiedzi. 

Nawiązując do ilustracji, 
przekazuje informacje 
dotyczące podobieństw i różnic 
pomiędzy ilustracjami; 
odpowiada na pytania 
dotyczące ilustracji;  
w wypowiedzi nie pojawiają 
się błędy. 
 
Rozumie treść nagrania  
i w zadaniach wskazanych 
poniżej, nie popełnia błędów: 
przyporządkowuje rodzaj 
aktywności wskazanych  
na ilustracjach do fragmentów 
nagrania; odpowiada  
na pytanie otwarte do treści 
nagrania; przyporządkowuje 
pytania do odpowiedzi; 
odpowiada na pytania, 
wybierając jedną z trzech 
odpowiedzi. 

W swobodnej rozmowie przekazuje 
informacje dotyczące podobieństw 

i różnic pomiędzy ilustracjami, 
stosując bogate słownictwo  

i nawiązując do ilustracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 
– 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 
Znajomość 
środków 
językowych i 
rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
 
 
 
 
Reagowanie 
językowe 

Przyporządkowuje opisy  
do ilustracji, popełniając liczne 
błędy. 
 
 

Przyporządkowuje podane słowa 
do definicji z nagrania; odnajduje 
błędy w pytaniach i poprawia je; 
tworzy pytania szczegółowe 
dotyczące ilustracji; powyższe 
zadania wykonuje z pomocą 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela, 
popełniając w nich często błędy. 
 
 
Posiłkując się wzorem, zadaje 
pytania i odpowiada na pytania 
dotyczące marnowania żywności  
i rynku produktów pochodzących 
od farmerów; w wypowiedzi 
bardzo często pojawiają się błędy. 

Przyporządkowuje opisy  
do ilustracji, popełniając błędy. 
 
 
Przyporządkowuje podane słowa 
do definicji z nagrania; odnajduje 
błędy w pytaniach i poprawia je; 
tworzy pytania szczegółowe 
dotyczące ilustracji; wykonuje 
powyższe zadania, popełniając  
w nich błędy. 
 
 
 
 
Zadaje pytania i odpowiada 
na pytania dotyczące 
marnowania żywności  
i rynku produktów 
pochodzących od 
farmerów; w wypowiedzi 
pojawiają się błędy. 

Przyporządkowuje opisy  
do ilustracji, popełniając nieliczne 
błędy. 
 
Przyporządkowuje podane słowa 
do definicji z nagrania; odnajduje 
błędy w pytaniach i poprawia je; 
tworzy pytania szczegółowe 
dotyczące ilustracji; wykonuje 
powyższe zadania, sporadycznie 
popełniając w nich błędy. 
 
 
 
Na ogół poprawnie zadaje pytania 
i odpowiada na pytania dotyczące 
marnowania żywności i rynku 
produktów pochodzących od 
farmerów. 
 

Przyporządkowuje opisy  
do ilustracji, nie popełniając 
błędów. 
 
 
Poprawnie przyporządkowuje 
podane słowa do definicji  
z nagrania; odnajduje błędy  
w pytaniach i poprawia je; 
tworzy pytania szczegółowe 
dotyczące ilustracji. 
 
 
 
 
Poprawnie zadaje pytania  
i odpowiada na pytania dotyczące 
marnowania żywności i rynku 
produktów pochodzących od 
farmerów. 
 

– 

 

 

 
– 

 

 

 

Swobodnie i poprawnie prowadzi 
rozmowę na temat marnowania 
żywności i rynku produktów 
pochodzących od farmerów, 
stosując bogate słownictwo i 
struktury gramatyczne spoza tego 
działu. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 2) oraz 
przetwarzanie 
językowe 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
(gramatyka 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Przetwarzanie 
językowe 

 

 

Współdziałanie 
w grupie i 
tworzenie 
wypowiedzi 
ustnej 

Z pomocą nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki uzupełnia luki w tekście 
– test wyboru; przyporządkowuje nazwy 
zwierząt do ilustracji; uzupełnia luki  

w tekście podanymi nazwami zwierząt; 
tłumaczy na język angielski wskazane 
fragmety zdań w języku polskim; często 
popełnia w nich błędy. 

 

Zna zasady tworzenia i zastosowania 
przymiotników zakończonych na  

-ing i -ed, ale stosując je w zadanich 
wymienionych poniżej, popełnia 
liczne błędy: uzupełnia tabelkę, 
tworząc od czasowników formy 
przymiotników zakończone na  

-ing i -ed; uzupełnia luki w zdaniach, 
wybierając właściwą formę 
przymiotnika. 

 

Stosując podane przymiotniki, 
tworzy proste zdania dotyczące 
ilustracji, często popełniając błędy. 
 
Z pomocą kolegów/koleżanek  
i posiłkując się słownikiem, 
tworzy proste zdania opisujące 
wybrany przedmiot z klasy. 

Uzupełnia luki w tekście – test 
wyboru; przyporządkowuje 
nazwy zwierząt do ilustracji; 
uzupełnia luki w tekście 
podanymi nazwami zwierząt; 
tłumaczy na język angielski 
wskazane fragmety zdań  
w języku polskim, popełniając 
błędy. 

 

Zna zasady tworzenia i zastosowania 
przymiotników zakończonych na  

-ing i -ed, ale stosując je w zadanich 
wymienionych poniżej, popełnia 
błędy: uzupełnia tabelkę, tworząc  

od czasowników formy 
przymiotników zakończone na  

-ing i -ed; uzupełnia luki w zdaniach, 
wybierając właściwą formę 
przymiotnika. 
 
Stosując podane przymiotniki, 
tworzy zdania dotyczące ilustracji, 
popełniając błędy. 
 
Tworzy proste zdania opisujące 
wybrany przedmiot z klasy, 
popełniając błędy. 

Samodzielnie i na ogół poprawnie 
uzupełnia luki w tekście – test wyboru; 
przyporządkowuje nazwy zwierząt  

do ilustracji; uzupełnia luki w tekście 
podanymi nazwami zwierząt; tłumaczy 
na język angielski wskazane fragmety 
zdań w języku polskim. 

 

 

Zna zasady tworzenia i zastosowanie 
przymiotników zakończonych na  

-ing i -ed; stosując je w zadanich 
wymienionych poniżej, popełnia 
nieliczne błędy: uzupełnia tabelkę, 
tworząc od czasowników formy 
przymiotników zakończone na  

-ing i -ed; uzupełnia luki w zdaniach, 
wybierając właściwą formę 
przymiotnika. 
 
Stosując podane przymiotniki, 
tworzy wypowiedź dotyczącą 
ilustracji, popełniając nieliczne 
błędy. 
 
Na ogół poprawnie tworzy 
zdania opisujące wybrany 
przedmiot z klasy. 

Samodzielnie i poprawnie uzupełnia 
luki w tekście – test wyboru; 
przyporządkowuje nazwy zwierząt 

do ilustracji; uzupełnia luki w tekście 
podanymi nazwami zwierząt; tłumaczy 
na język angielski wskazane fragmety 
zdań w języku polskim. 

 
 

Bezbłędnie stosuje 
przymiotniki zakończone 
na -ing i -ed w zadaniach 
typu: uzupełnianie 
tabeli – tworzenie od 
czasowników formy 
przymiotników 
zakończonych  
na -ing i -ed; 
uzupełnianie luk  
w zdaniach – 
wybieranie właściwej 
formy przymiotnika. 

 

 

 
Stosując podane przymiotniki, 
tworzy wypowiedź dotyczącą 
ilustracji, nie popełniając 
błędów. 
 
Poprawnie tworzy zdania 
opisujące wybrany przedmiot  
z klasy. 

 

 

 
– 

 

 

 

 

Potrafi poprawnie podać własne 
przykłady czasowników, od których 
tworzone są formy przymiotników 
zakończone na -ing i -ed. 

 

 

 

 

 

 

Stosując przymiotniki spoza tych 
podanych w dziale, tworzy 
bezbłędną wypowiedź dotyczącą 
wskazanej ilustracji. 

 

Bezbłędnie opisuje wybrany 
przedmiot z klasy, stosując bogate 
słownictwo.  
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

 
 
 
 
 
 

Znajomość 
środków 
językowyc 
h 
 
 
 
Reagowanie 
językowe 
oraz 
tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej 
 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnej 
 
 
 
 

Ma trudności z wykonaniem zadań 
typu: zrozumienie treści ankiety, 
odpowiadanie na pytania ankiety; 
przeczytanie relacji  

z przeprowadzonej ankiety  

i odpowiadanie na pytania do tego 
tekstu; przyporządkowanie 
nagłówków do poszczególnych 
części relacji, posiłkuje się  
słownikiem. 

 

Uzupełnia luki w zdaniach 
wyrazami z ramki, korzystając ze 
słownika. 

 

 

 

 

Korzystając z podanych pytań ankiety, 
pozyskuje informacje  

od kolegów/koleżanek oraz relacjonuje 
wyniki ankiety; wykonuje powyższe 
zadania z pomocą kolegi/koleżanki, 
często popełniając w nich błędy. 

 

Ma problem ze zrozumieniem treści 
tekstów i dlatego, uzupełniając luki  

w zdaniach,  korzysta z pomocy 
nauczyciela lub kolegi/koleżanki; 
wykonując zadanie, popełnia często 
błędy. 

 

 

Na ogół rozumie tekst, ale 
wykonując związane z nim zadania: 
odpowiadanie na pytania ankiety; 
przeczytanie relacji z przeprowadzonej 
ankiety i odpowiadanie na pytania  
do tego tekstu; przyporządkowanie 
nagłówków do poszczególnych części 
relacji – popełnia błędy. 
 
 
 
Uzupełnia luki w zdaniach 
wyrazami z ramki, popełniając 
błędy. 
 
 
 
 

Korzystając z podanych pytań ankiety, 
pozyskuje informacje od 
kolegów/koleżanek oraz relacjonuje 
wyniki ankiety; wykonuje powyższe 
zadania, popełniając błędy. 
 
 
 

Na ogół rozumie teksty, ale 
uzupełniając luki w zadaniu  
z nimi związanym, popełnia 
błędy. 

Rozumie tekst, ale wykonując 
związane z nim zadania: 
odpowiadanie na pytania ankiety; 
przeczytanie relacji z przeprowadzonej 
ankiety i odpowiadanie na pytania  
do tego tekstu; przyporządkowanie 
nagłówków do poszczególnych części 
relacji – popełnia nieliczne błędy. 
 
 
 
Uzupełnia luki w zdaniach 
wyrazami z ramki, popełniając 
drobne błędy. 
 
 
 
 

Korzystając z podanych pytań ankiety, 
pozyskuje informacje  

od kolegów/koleżanek oraz relacjonuje 
wyniki ankiety; wykonuje powyższe 
zadania, popełniając sporadycznie 
błędy. 
 
 
Rozumie teksty i uzupełniając luki 
w zadaniu z nimi związanym,  
z reguły nie popełnia błędów. 

Rozumie tekst i wykonując związane 
z nim zadania: odpowiadanie na 
pytania ankiety, przeczytanie relacji  
z przeprowadzonej ankiety  
i odpowiadanie na pytania do tego 
tekstu, przyporządkowanie nagłówków 
do poszczególnych części relacji – nie 
popełnia błędów. 
 
 
 
Bezbłędnie uzupełnia luki  
w zdaniach wyrazami z ramki. 
 
 
 
 
 

Korzystając z podanych pytań ankiety, 
poprawnie pozyskuje informacje  

od kolegów/koleżanek oraz relacjonuje 
wyniki ankiety. 

 

 

 

Rozumie teksty i uzupełniając luki 
w zadaniu z nimi związanym,  

nie popełnia błędów. 

 
 
 
 

– 
 
 
 
 

 
– 

 

 

 

 
Samodzielnie i poprawnie tworzy relację  
z przeprowadzonej ankiety, stosując bogate 
słownictwo i struktury gramatyczne 
wykraczające poza te omawiane w danym 
dziale. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

 

 

 

Znajomość funkcji 
językowych 

 

 

 

 

 

 

Rozumienie tekstów 
pisanych 

 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi pisemnej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma problem ze zrozumieniem 
nagrań; uzupełnia luki w notatce w 
języku angielskim, popełnia liczne 
błędy. 

 

Wykonane przez ucznia zadania 
typu: dobieranie właściwej reakcji 
do wypowiedzi; odpowiadanie na 
pytania do tekstu – test wyboru; 
uzupełnianie luk w dialogu zgodnie 
z treścią tekstów, zawierają dużo 
błędów. 

 

Ma problem ze zrozumieniem 
tekstów; wybiera jedną z trzech 
odpowiedzi do tekstu, popełniając 
liczne błędy. 

 

Sprawia mu trudność 
przygotowanie, przeprowadzenie i 
relacjonowanie wyników ankiety, 
dlatego przygotowuje je we 
współpracy z kolegą/koleżanką. 

Na ogół rozumie nagranie; 
uzupełnia luki w notatce w języku 
angielskim, popełnia błędy. 

 

 

Wykonane przez ucznia zadania 
typu: dobieranie właściwej reakcji 
do wypowiedzi; odpowiadanie na 
pytania do tekstu – test wyboru; 
uzupełnianie luk w dialogu zgodnie 
z treścią tekstów, zawierają błędy. 

 

 

Na ogół rozumie teksty; wybiera 
jedną z trzech odpowiedzi do tekstu, 
popełniając błędy. 

 

 

Przygotowuje, przeprowadza i 
relacjonuje wyniki ankiety, 
popełniając błędy. 

Rozumie nagranie i uzupełnia luki w 
notatce w języku angielskim; 
popełnia nieliczne błędy. 

 

 

Wykonane przez ucznia zadania 
typu: dobieranie właściwej reakcji 
do wypowiedzi; odpowiadanie na 
pytania do tekstu – test wyboru; 
uzupełnianie luk w dialogu zgonie z 
treścią tekstów, zawierają nieliczne 
błędy. 

 

Rozumie teksty; wybiera jedną z 
trzech odpowiedzi do tekstu, 
popełniając sporadycznie błędy. 

 

 

Na ogół poprawnie przygotowuje, 
przeprowadza i relacjonuje wyniki 
ankiety. 

 

W pełni rozumie nagranie i 
uzupełnia luki w notatce w języku 
angielskim. 

 

 

Wykonane przez ucznia zadania 
typu: dobieranie właściwej reakcji 
do wypowiedzi; odpowiadanie na 
pytania do tekstu – test wyboru; 
uzupełnianie luk w dialogu zgodnie z 
treścią tekstów, nie zawierają 
błędów. 

 

W pełni rozumie i bezbłędnie 
wybiera jedną z trzech odpowiedzi 
do tekstu. 

 

 

Poprawnie przygotowuje, 
przeprowadza i relacjonuje wyniki 
ankiety. 

– 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

Samodzielnie i poprawnie 
przygotowuje, przeprowadza 
i relacjonuje wyniki ankiety, 
stosując bogate słownictwo i 
struktury gramatyczne 
wykraczające poza te omawiane 
w danym dziale. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 

 

 

Reagowanie 
językowe 

 

 
Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

 
 
 
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 
 

Nie zawsze rozumie treść nagrania,  

a zadanie typu: odpowiadanie  

na pytania otwarte do tekstu nagrania 
wykonuje przy pomocy nauczyciela 
lub kolegi/koleżanki. 

 

Odpowiada na pytanie otwarte, 
korzystając z pomocy 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela. 

 

Ma problem ze zrozumieniem 
tekstu; odpowiada na pytania otwarte 
i zamknięte  do tekstu, korzystając   

z pomocy nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki. 

 

 

Wspólnie z kolegą pisze skrypt  

n a  v l o g  o p i s u j ą c y  w y b r a n ą  
o r g a n i z a c j ę .  
 
 

W większości rozumie treść nagrania, 
a zadanie typu: odpowiadanie  

na pytania otwarte do tekstu nagrania 
wykonuje, popełniając w nim błędy. 

 

 

Odpowiada na pytanie otwarte, 
popełniając błędy. 

 

 

W większości rozumie tekst, ale 
odpowiadając na pytania otwarte  

i zamknięte do tekstu, popełnia błędy. 
 
 
 
 

Samodzielnie pisze skrypt na vlog 
o p i s u j ą c y  w y b r a n ą  
o r g a n i z a c j ę , ale popełnia w nim 
błędy. 
 

Rozumie treść nagrania, a zadanie 
typu: odpowiadanie na pytania otwarte 
do tekstu nagrania wykonuje, 
popełniając w nim nieliczne błędy. 

 

Odpowiada na pytanie otwarte, 
popełniając nieliczne błędy. 

 

 

Rozumie tekst; odpowiadając  

na pytania otwarte i zamknięte 
do tekstu, sporadycznie popełnia 
błędy. 

 
 
 
 
Samodzielnie i na ogół poprawnie 
pisze skrypt na vlog o p i s u j ą c y  
w y b r a n ą  o r g a n i z a c j ę .  
 
 

W pełni rozumie treść nagrania  

i zadanie typu: odpowiadanie  

na pytania otwarte do tekstu 
nagrania wykonuje bezbłędnie. 

 
 
Odpowiada na pytanie otwarte, 
nie popełniając błędów. 
 
 
Rozumie tekst i poprawnie 
odpowiada na pytania otwarte  
i zmknięte do tekstu. 

 

 
 
 
Bezbłędnie pisze skrypt na vlog 
o p i s u j ą c y  w y b r a n ą  
o r g a n i z a c j ę .  
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 
 

– 

 

 

 

 

Poprawnie i swobodnie, stosując 
bogate słownictwo i struktury 
gramatyczne, pisze skrypt na vlog 
o p i s u j ą c y  w y b r a n ą  
o r g a n i z a c j ę .  
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

 Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając liczne błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje zadania  
z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu ze 
słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

Poprawnie wykonuje dodatkowe 
zadania o wyższym stopniu trudności  

z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  

ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 
Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka) 

 

 
 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 
 
 

 

Ma problemy z nazwaniem 
wszystkich członków rodziny; 
wskazuje źródła, z których może 
uzyskać informacje dotyczące 
drzewa genealogicznego, definiuje 
podany wyraz – test wyboru. 
 

 

Ma problem ze zrozumieniem 
tekstu i dlatego korzysta z 
pomocy nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki: 
przyporządkowuje nagłówki do 
poszczególnych części tekstu, 
określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią tekstu, czy nie. 
 

 

Nazywa członków rodziny, wskazuje 
źródła, z których może uzyskać 
informacje dotyczące drzewa 
genealogicznego; definiuje podane 
wyrazy – test wyboru, ale popełnia 
błędy. 

 

 
Przyporządkowuje nagłówki do 
poszczególnych części tekstu, określa, 
czy podane zdania są zgodne z treścią 
tekstu, czy nie; popełnia błędy 
wynikające z nie w pełni zrozumiałego 
tekstu. 
 
 

Nazywa członków rodziny, wskazuje 
źródła, z których może uzyskać 
informacje dotyczące drzewa 
genealogicznego; definiuje podane 
wyrazy – test wyboru; sporadycznie 
popełnia błędy. 

 

 
Rozumie tekst, ale wykonując związane 
z nim zadania, popełnia nieliczne błędy: 
przyporządkowuje nagłówki do 
poszczególnych części tekstu, określa, 
czy podane zdania są zgodne z treścią 
tekstu, czy nie. 

 

Bezbłędnie nazywa członków 
rodziny, wskazuje źródła, z 
których może uzyskać 
informacje dotyczące drzewa 
genealogicznego; definiuje 
podane wyrazy. 

 

W pełni rozumie tekst i poprawnie 
wykonuje związane z nim zadania:  
przyporządkowuje nagłówki do 
poszczególnych części tekstu, określa, 
czy podane zdania są zgodne z treścią 
tekstu, czy nie. 

 
. 

Tworzy drzewo genealogiczne i 
opowiada o nim, nazywając 
bliższych i dalszych członków 
rodziny; używa słownictwa 
nieuwzględnionego w danym 
dziale. 

 
 
 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

 
Ocena dostateczna 

Szczegółowe cele 
kształcenia--
umiejętności 

Oc
en
a 
do
br
a 

Ocena bardzo dobra  
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(słownictwo 
1) 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
(gramatyka 1) 

Przyporządkowuje 
podane definicje  
do nazw członków 
rodziny; uzupełnia luki 
w zdaniach, a następnie 
w tekście 
przymiotnikami z ramki; 
korzysta ze słownika, 
ale popełnia błędy. 
 
 
Wykonujęc zadania, 
korzysta  
z pomocy 
kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela. Zna 
zasady tworzenia  
i zastosowania czasów 
Present Simple i 
Present Continuous,  
ale wykonując zadania 
związane  
z użyciem tych 
czasów, popełnia 
liczne błędy: uzupełnia 
luki w zdaniach, 
wybierając 
odpowiednią formę 
czasownika, uzupełnia 
luki  
w tekście odpowiednią 
formą czasowników 
podanych  
w nawiasach. 

Przyporządkowuje podane 
definicje do nazw członków 
rodziny; uzupełnia luki  

w zdaniach, a następnie  

w tekście przymiotnikami  

z ramki, popełniając błędy. 

 

 
Zna zasady tworzenia i 
zastosowania czasów 
Present Simple i 
Present Continuous, ale 
wykonując zadania 
związane z użyciem 
tych czasów, popełnia 
błędy: uzupełnia luki  
w zdaniach, wybierając 
odpowiednią formę 
czasownika, uzupełnia 
luki  
w tekście odpowiednią 
formą czasowników 
podanych w 
nawiasach. 

Przyporządkowuje podane 
definicje do nazw członków 
rodziny; uzupełnia luki  

w zdaniach, a następnie  

w tekście przymiotnikami  

z ramki, sporadycznie 
popełniając błędy. 

 
Zna zasady tworzenia i 
zastosowania czasów 
Present Simple i 
Present Continuous i 
na ogół, wykonując 
zadania związane z 
użyciem tych czasów, 
nie popełnia błędów: 
uzupełnia luki w 
zdaniach, wybierając 
odpowiednią formę 
czasownika, uzupełnia 
luki w tekście 
odpowiednią formą 
czasowników 
podanych  
w nawiasach. 

Przyporządkowuje podane 
definicje do nazw członków 
rodziny; uzupełnia luki  

w zdaniach, a następnie  

w tekście przymiotnikami  

z ramki, nie popełniając błędów. 

 

 
Zna zasady tworzenia i 
zastosowania czasów 
Present Simple i 
Present Continuous i 
wykonując zadania 
związane z użyciem 
tych czasów,  
nie popełnia błędów: 
uzupełnia luki  
w zdaniach, wybierając 
odpowiednią formę 
czasownika, uzupełnia 
luki  
w tekście odpowiednią 
formą czasowników 
podanych w 
nawiasach. 

Podaje definicje członków nazw 
rodziny spoza działu. 

 

 

 

 

 

 

Poprawnie wykonuje zadania  

o wyższym stopniu trudności, 
związane z zastosowaniem czasów 
Present Simple i Present 
Continuous. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Przetwarzanie 
językowe 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

 

 

 

 

 

 

Czyta podane cyfry, popełniając liczne 
błędy. 

 

 

Ma problemy ze zrozumieniem tekstu 
nagrania i korzysta z pomocy 
kolegi/koleżanki; czyta podane cyfry,  

a następnie słuchając nagrania, wybiera 
jedną z podanych odpowiedzi – test 
wielokrotnego wyboru. 

 

 

 

 

 

 

Określa, co widzi na ilustracjach, oraz 
przyporządkowuje pytania do ilustracji, 
popełniając błędy. 

 
Na ogół rozumie nagrany 
tekst,  
ale odpowiadając na 
pytania do treści 
nagrania, popełnia 
błędy. 

 

 

 

 

 

 

Określa, co widzi na ilustracjach, oraz 
przyporządkowuje pytania do ilustracji, 
popełniając nieliczne błędy. 

 

Rozumie nagrany tekst,  

ale odpowiadając na pytania do treści 
nagrania, popełnia błędy.  

 

 

 

 

 

 

Określa, co widzi na ilustracjach, oraz 
przyporządkowuje pytania do ilustracji, 
nie popełniając błędów. 

 

Rozumie nagrany tekst i odpowiadając 
na pytania do treści nagrania,  

nie popełnia błędów. 

 

 

 

 

 

 

 

– 
 
 
 
 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Reagowanie 
językowe 

 

 

 

 

Rozumienie  

wypowiedzi 
ustnych 

 

 

 

 

Znajomość środków 
językowych – leksyka 

 

 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Przetwarzanie 
wypowiedzi 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące rodziny z pomocą 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela; 
popełnia liczne błędy. 

 

 

Ma trudności ze zrozumieniem 
tekstu i korzysta z pomocy 
nauczyciela lub kolegi/koleżanki: 
określa, styl wypowiedzi. 

 

 

 

Korzystając ze słownika, 
przyporządkowuje wyrazy  

do ilustracji oraz uzupełnia luki  

w zdaniach wyrazami z ramki. 

 

 

 

Korzystając z pomocy 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela, 
określa, co widzi na ilustracjach; 
często popełnia błędy. 

 
 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące rodziny; popełnia błędy. 

 

 

 

 

Na ogół rozumie tekst nagrania,  

ale określając styl wypowiedzi, 
popełnia błędy. 

 
 
 
 
Przyporządkowuje wyrazy do ilustracji 
oraz uzupełnia luki w zdaniach 
wyrazami z ramki, ale popełnia błędy. 

 
 

 

 

 

Określa, co widzi na ilustracjach, 
popełniając błędy. 

 
 

 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące rodziny; sporadycznie 
popełnia błędy. 

 

 

 

Rozumie tekst nagrania, ale określając 
styl wypowiedzi, może się pomylić. 

 
 
 
 
 
Przyporządkowuje wyrazy do ilustracji 
oraz uzupełnia luki w zdaniach 
wyrazami z ramki, ale może popełnić 
drobne błędy. 

 
 

 

Opisuje ilustracje, sporadycznie 
popełniając błędy. 

 
 

Bezbłędnie odpowiada na pytania 
otwarte dotyczące rodziny. 
 
 
 
 
W pełni rozumie tekst nagrania  
i poprawnie określa styl wypowiedzi. 

 
 
 
 
 
Poprawnie przyporządkowuje wyrazy 
do ilustracji oraz uzupełnia luki  
w zdaniach wyrazami z ramki. 

 
 
 
 
 
Poprawnie i szczegółowo opisuje 
ilustracje. 
 
 

Odpowiadając na pytania, tworzy  

w pełni poprawną wypowiedź  

o rodzinie, stosując bogate 
słownictwo i struktury 
gramatyczne. 

 
 

– 
 

 

 

W pełni poprawnie opisuje 
wskazane ilustracje, stosując bogate 
słownictwo i struktury gramatyczne 
wykraczające poza ramy danego 
działu. 
 
 

Swobodnie dyskutuje o podobieństwach  

i różnicach pomiędzy ilustracjami, 
stosując bogate słownictwo i 
zróżnicowane struktury gramatyczne. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 2) 

 
 
 
 
 
 
Znajomość środków 
językowych (gramatyka 
2) 

 

Dopasowuje wskazane 
czasowniki do podanych 
wyrazów, tworząc kolokacje  
i wyrażenia, a następnie 
uzupełnia nimi luki w zdaniach; 
wybiórczo zna podane 
słownictwo i korzysta ze 
słownika. 
 
 
 
 

Zna rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne oraz znaczenie i reguły 
dotyczące stosowania wskazanych 
określników ilościowych. Stosując je 
jednak w zadanich, popełnia liczne 
błędy: kategoryzuje rzeczowniki, 
dzieląc je na policzalne i niepoliczalne; 
podaje przykłady zdań, w których 
jeden rzeczownik może być zarówno 
policzalny, jak i niepoliczalny, 
przekształca podane zdania, 
wykorzystując podane wyrazy,  
tak aby miały znaczenie zdań 
wyjściowych, uzupełnia luki  
w zdaniach przedimkiem określonym, 
nieokreślonym lub określnikiem 
ilościowym. 
 
 
 

Dopasowuje wskazane 
czasowniki do podanych 
wyrazów, tworząc kolokacje  

i wyrażenia, a następnie 
uzupełnia nimi luki w 
zdaniach; w większości zna 
podane słownictwo,  

ale stosując je, popełnia błędy. 
 
 
Zna rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne oraz znaczenie i reguły 
dotyczące stosowania wskazanych 
określników ilościowych. Stosując je  
w zadanich, popełnia błędy: 
kategoryzuje rzeczowniki, dzieląc je  
na policzalne i niepoliczalne; podaje 
przykłady zdań, w których jeden 
rzeczownik może być zarówno 
policzalny, jak i niepoliczalny, 
przekształca podane zdania, 
wykorzystując podane wyrazy,  
tak aby miały znaczenie zdań 
wyjściowych, uzupełnia luki  
w zdaniach przedimkiem określonym, 
nieokreślonym lub określnikiem 
ilościowym. 
 

Dopasowuje wskazane 
czasowniki do podanych 
wyrazów, tworząc kolokacje  

i wyrażenia, a następnie 
uzupełnia nimi luki  

w zdaniach; zna podane 
słownictwo, ale popełnia 
nieliczne błędy.  
 
 
 
Zna rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne oraz znaczenie i reguły 
dotyczące stosowania wskazanych 
określników ilościowych. Stosując je  
w zadanich, może popełniać nieliczne 
błędy: kategoryzuje rzeczowniki, 
dzieląc je na policzalne  
i niepoliczalne; podaje przykłady 
zdań, w których jeden rzeczownik 
może być zarówno policzalny, jak  
i niepoliczalny, przekształca podane 
zdania, wykorzystując podane 
wyrazy, tak aby miały znaczenie zdań 
wyjściowych, uzupełnia luki  
w zdaniach przedimkiem określonym, 
nieokreślonym lub określnikiem 
ilościowym. 

 
 

Zna i poprawnie stosuje podane 
kolokacje i wyrażenia: uzupełnia nimi 
luki w zdaniach. Bezbłędnie odpowiada  

na pytania otwarte zgodnie z treścią 
nagrania. 
 
 
 
 
 
Zna rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne oraz znaczenie i reguły 
dotyczące stosowania wskazanych 
określników ilościowych. Oraz 
poprawnie je stosuje: kategoryzuje 
rzeczowniki, dzieląc je na policzalne 
i niepoliczalne; podaje przykłady 
zdań, w których jeden rzeczownik 
może być zarówno policzalny, jak  
i niepoliczalny, przekształca podane 
zdania, wykorzystując podane 
wyrazy, tak aby miały znaczenie zdań 
wyjściowych, uzupełnia luki  
w zdaniach przedimkiem określonym, 
nieokreślonym lub określnikiem 
ilościowym. 
 

 

 
. 

Zna i poprawnie używa bogatego 
słownictwa związanego 
tematycznie  

z danym działem. 

 

 

 

 

 

 

Poprawnie wykonuje zadania 
gramatyczne o wyższym stopniu 
trudności, związane ze stosowanie 
rzeczowników policzalnych  

i niepoliczalnych oraz określników 
ilościowych. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
 
 
 
 
Przetwarzan
ie językowe 
 
 
 
 
Rozumienie 
tekstów 
pisemnych  
 
 
Współdziała
nie w grupie 
 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

 
 

Zna znaczenie skrótów wyrazowych, 
ale ma problemy z zastosowaniem 
ich w zdaniach; wskazuje w zdaniach 
wyrazy, które można zapisać 
skrótami, a l e  popełnia liczne błędy. 

Uzupełnia tekst odpowiedzi na 
zaproszenie wyrazami z ramki, 
określa, w której części odpowiedzi 
znajdują się życzenia, ale  

w zadaniach tych często popełnia 
błędy. 

 

Ma problem ze zrozumieniem 
treści nagrania; uzupełnia luki w 
tekście z pomocą 
kolegi/koleżanki; 
przyporządkowuje nagrane 
życzenia do wydarzeń z ramki, 
popełniając błędy. 

 

 

Uzupełnia luki w tekście kartki z okazji 
urodzin, tłumacząc wskazane wyrazy  

z języka polskiego na język angielski, 
korzystając ze słownika; popełnia 
liczne błędy. 

 

Określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią tekstu, czy nie, 
często popełniając błędy. 

 
Sporządza listę wydarzeń, z 
okazji których wysyłane są 
życzenia;  
w zapisie tych wydarzeń 
popełnia liczne błędy. 
 

Korzystając z podanego wzoru, pisze 
e-mail z gratulacjami i życzeniami; 
popełnia liczne błędy, które często 
zakłócają komunikację. 

 

Zna znaczenie podanych skrótów, 
wskazuje w zdaniach wyrazy, które 
można zapisać skrótami, popełniając 
błędy. Uzupełnia tekst odpowiedzi 
na zaproszenie wyrazami z ramki, 
określa, w której części odpowiedzi 
znajdują się życzenia, ale  

w zadaniach tych popełnia błędy. 

 
 
 
 
Na ogół rozumie nagranie: 
uzupełnia luki w tekście, 
przyporządkowuje nagrane 
życzenia do wydarzeń z ramki, 
popełniając błędy. 
 
 
 
 

Uzupełnia luki w tekście kartki  
z okazji urodzin, tłumacząc 
wskazane wyrazy z języka 
polskiego na język angielski; 
popełnia  błędy. 
 

 

Określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią tekstu, czy nie, 
popełniając błędy. 
 

Sporządza listę wydarzeń, z okazji 
których wysyłane są życzenia;  
w zapisie tych wydarzeń 
popełnia błędy. 
 

Samodzielnie pisze e-mail  
z gratulacjami i życzeniami; 
popełnia błędy, które mogą 
częściowo zakłócać komunikację. 
 

Zna znaczenie podanych skrótów, 
wskazuje w zdaniach wyrazy, które 
można zapisać skrótami, popełniając 
nieliczne błędy. Uzupełnia tekst 
odpowiedzi na zaproszenie 
wyrazami z ramki, określa, w której 
części odpowiedzi znajdują się 
życzenia, ale  

w zadaniach tych może popełnić 
drobne błędy.  

 

 
Rozumie nagranie; uzupełnia luki  
w tekście, przyporządkowuje nagrane 
życzenia do wydarzeń z ramki, 
popełniając drobne błędy. 
 
 
 
 
Uzupełnia luki w tekście kartki z okazji 
urodzin, tłumacząc wskazane wyrazy  
z języka polskiego na język angielski, 
korzystając ze słownika; sporadycznie 
popełnia błędy. 
 
 
Określa, czy podane zdania są 
zgodne z treścią tekstu, czy nie, 
popełniając nieliczne błędy.  
 
Na ogół poprawnie sporządza 
listę wydarzeń, z okazji których 
wysyłane są życzenia. 
 

 
Samodzielnie pisze e-mail  
z gratulacjami i życzeniami; może 
popełniać błędy, ale nie zakłócają 
one komunikacji. 
 

Zna znaczenie podanych skrótów 
i poprawnie wskazuje w zdaniach 
wyrazy, które można zapisać 
skrótami. Bezbłędnie uzupełnia 
tekst odpowiedzi na zaproszenie 
wyrazami z ramki oraz określa, w 
której części odpowiedzi znajdują 
się życzenia. 
 
 
 
 
Rozumie nagranie i 
bezbłędnie uzupełnia luki w 
tekście oraz przyporządkowuje 
nagrane życzenia do wydarzeń z 
ramki. 
 
 
 
 

Poprawnie zupełnia luki w tekście 
kartki z okazji urodzin, tłumacząc 
wskazane wyrazy z języka polskiego 
na język angielski. 
 
 
 
W pełni poprawnie określa,  
czy podane zdania są zgodne  
z treścią tekstu, czy nie. 

 
Poprawnie sporządza listę 
wydarzeń, z  okazji których 
wysyłane są życzenia. 
 
 
Samodzielnie i poprawnie pisze  
e-mail z gratulacjami i życzeniami. 
 
 

Podaje własne przykłady zdań z użyciem 
skrótów wyrazowych oraz wyrażeń 
stosowanych przy składaniu życzeń. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 

– 
 
 

 
 
 
 

– 
 

 
 

– 
 
 

 
Samodzielnie i poprawnie pisze  
e-mail z gratulacjami i życzeniami, 
stosując bogate słownictwo  
i struktury gramatyczne. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

 

 

 

 

Znajomość funkcji 
językowych 

 

 

Rozumienie tekstów 
pisanych 

 

 

Znajomość środków 
językowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej 

Do każdej z wypowiedzi 
dopasowuje odpowiadające jej 
zdanie; ma problemy ze 
zrozumieniem tekstu i korzysta  

z pomocy kolegi/koleżanki. 

 

Korzystając ze słownika, uzupełnia 
dialogi brakującymi fragmentami 
wypowiedzi. 

 

Z pomocą kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela układa fragmenty 
tekstu w logiczną całość. 

 

Wykonuje poniższe zadania  

z pomocą kolegi/koleżanki: 
wykorzystując podane wyrazy, 
uzupełnia zdania z luką, tak aby 
zachować znaczenie zdania 
wyjściowego; wybiera poprawne 
uzupełnienie luk w dialogu – test 
wyboru; uzupełnia luki w tekście 
jednym wyrazem, tak aby powstał 
spójny i logiczny tekst. 

 

Korzystając z podanego wzoru, pisze 
e-mail z zaproszeniem i życzeniami; 
popełnia liczne błędy, które często 
zakłócają komunikację. 

 

Do każdej z wypowiedzi 
dopasowuje odpowiadające jej 
zdanie, popełniając błędy. 

 

 

 

Uzupełnia dialogi brakującymi 
fragmentami wypowiedzi, 
popełniając błędy. 

 

Układa fragmenty tekstu w logiczną 
całość; popełnia błędy. 

 

 

Wykonując poniższe zadania, 
popełnia błędy: wykorzystując 
podane wyrazy, uzupełnia zdania  

z luką, tak aby zachować znaczenie 
zdania wyjściowego; wybiera 
poprawne uzupełnienie luk  

w dialogu – test wyboru; uzupełnia 
luki w tekście jednym wyrazem,  

tak aby powstał spójny i logiczny 
tekst. 

 
 
Samodzielnie pisze e-mail  
z zaproszeniem i życzeniami; 
popełnia błędy, które mogą 
częściowo zakłócać komunikację. 

 

Do każdej z wypowiedzi 
dopasowuje odpowiadające jej 
zdanie, popełniając nieliczne błędy. 

 

 

 

Uzupełnia dialogi brakującymi 
fragmentami wypowiedzi, 
popełniając drobne błędy. 

 

Na ogół poprawnie układa 
fragmenty tekstu w logiczną całość. 

 

 

Wykonując poniższe zadania, 
popełnia nieliczne błędy: 
wykorzystując podane wyrazy, 
uzupełnia zdania z luką, tak aby 
zachować znaczenie zdania 
wyjściowego; wybiera poprawne 
uzupełnienie luk w dialogu – test 
wyboru; uzupełnia luki w tekście 
jednym wyrazem, tak aby powstał 
spójny i logiczny tekst. 

 
Samodzielnie pisze e-mail  
z zaproszeniem i życzeniami; może 
popełniać błędy, ale nie zakłócają 
one komunikacji. 

 

Do każdej z wypowiedzi 
dopasowuje odpowiadające jej 
zdanie, nie popełniając błędów. 

 

 

 

Poprawnie uzupełnia dialogi 
brakującymi fragmentami 
wypowiedzi. 

 

Poprawnie układa fragmenty tekstu 
w logiczną całość. 

 

 

Poprawnie wykonuje zadania 
wymienione poniżej: wykorzystując 
podane wyrazy, uzupełnia zdania z 
luką, tak aby zachować znaczenie 
zdania wyjściowego; wybiera 
poprawne uzupełnienie luk w 
dialogu – test wyboru; uzupełnia luki 
w tekście jednym wyrazem, tak aby 
powstał spójny i logiczny tekst. 

 
 
Samodzielnie i poprawnie pisze  
e-mail z zaproszeniem i życzeniami. 

 

 
– 

 

 

 

 

 

– 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

Samodzielnie i poprawnie pisze e-mail  

z zaproszeniem i życzeniami, stosując 
bogate słownictwo i struktury 
gramatyczne. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

 Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając liczne błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

Poprawnie wykonuje dodatkowe 
zadania o wyższym stopniu trudności  

z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  

ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
tekstów 
pisanych 

 

 

 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma trudności ze zrozumieniem 
tekstów i korzysta z pomocy 
kolegi/koleżanki, wykonując 
następujące zadania: odpowiada  
na pytania kwizu – test wyboru i sprawdza 
swoje odpowiedzi, czytając tekst  
o wypiekach; odpowiada na pytania 
otwarte do treści tekstu. 
 

 
Wykonuje podane niżej zadania, 
korzystając ze słownika i pomocy 
kolegi/koleżanki; popełnia liczne błędy: 
dopasowuje wyrazy z tekstu do podanych 
definicji; określa, jaka część mowy powinna 
się znaleźć w każdej z luk w tekście; 
uzupełnia luki w tekście, wybierając 
właściwą odpowiedź – test wielokrotnego 
wyboru. 
 
 

Nie w pełni rozumie teksty  
i wykonując zadania typu: 
odpowiadanie na pytania kwizu – 
test wyboru i sprawdzanie 
odpowiedzi poprzez czytanie tekstu 
o wypiekach; odpowiadnie na 
pytania otwarte do treści tekstu, 
popełnia błędy. 

 
 
Wykonuje podane niżej zadania, 
popełniając błędy: dopasowuje wyrazy  
z tekstu do podanych definicji; określa, 
jaka część mowy powinna się znaleźć  
w każdej z luk w tekście; uzupełnia luki  
w tekście, wybierając właściwą odpowiedź 
– test wielokrotnego wyboru. 

 
 

Rozumie tekst nagrania i wykonując 
zadania typu: odpowiadanie na pytania 
kwizu – test wyboru i sprawdzanie 
odpowiedzi poprzez czytanie tekstu  
o wypiekach; odpowiadnie na pytania 
otwarte do treści tekstu, popełnia 
nieliczne błędy. 

 
 
 
Wykonuje podane niżej zadania, 
popełniając drobne błędy: dopasowuje 
wyrazy z tekstu do podanych definicji; 
określa, jaka część mowy powinna się 
znaleźć w każdej z luk w tekście; uzupełnia 
luki w tekście, wybierając właściwą 
odpowiedź – test wielokrotnego wyboru. 

 
 

Rozumie tekst nagrania i wykonując 
zadania typu: test wyboru i sprawdzanie 
odpowiedzi poprzez czytanie tekstu  
o wypiekach; odpowiadnie na pytania 
otwarte do treści tekstu, nie popełnia 
błędów. 

 

 
 
 
Poprawnie wykonuje podane niżej 
zadania: dopasowuje wyrazy z tekstu  
do podanych definicji; określa, jaka część 
mowy powinna znaleźć się w każdej z luk  
w tekście; uzupełnia luki w tekście, 
wybierając właściwą odpowiedź – test 
wielokrotnego wyboru. 

 

 
 

 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Teen Explorer 8  Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                          UNIT 6 FOOD, FOOD, FOOD!                            VOCABULARY 1/ GRAMMAR 1 

Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 1) 

 
 
 
 

 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
(gramatyka 1) 

 

Wybiórczo zna podane  słownictwo; 
korzysta ze słownika, wykonując 
zadania typu: przyporządkowanie 
nazw produktów żywnościowych do 
ilustracji. 
 
 
Odnajduje w słowniku  
i klasyfikuje nazwy produktów 
żywnościowych narysowane  
w piramidzie żywieniowej; 
określa, który z podanych  
w grupie wyrazów nie pasuje  
do pozostałych, uzupełnia luki  
w zdaniach, dopasowując do 
nich wyrazy, uzupełnia luki w 
tekście wybierając właściwy 
wyraz – test wyboru – w 
podanych wyżej zadaniach 
popełnia liczne błędy. 
 
 

Zna zasady tworzenia i 
zastosowania czasów Past 
Simple i Past Continuous, ale 
wykonując zadania związane  
z użyciem tych czasów, 
popełnia liczne błędy i dlatego 
korzysta z pomocy 
nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki: uzupełnia 
luki w zdaniach, stosując 
odpowiednią formę 
czasownika w czasie Past 
Simple, tworzy zdania w 
czasie Past Continuous, 
używając podanych słów; 
uzupełnia luki w zdaniach, 
stosując odpowiednią formę 
czasownika w czasie Past 
Simple lub Past Continuous. 

Zna, ale myli podane słownictwo: 
przyporządkowuje nazwy produktów 
żywnościowych do ilustracji. 

 

 

 

Zna część, nazywa i klasyfikuje 
produkty żywnościowe z piramidy 
żywieniowej; pozostałe sprawdza  

w słowniku; określa, który z podanych 
w grupie wyrazów nie pasuje do 
pozostałych, uzupełnia luki  

w zdaniach, dopasowując do nich 
wyrazy, uzupełnia luki w tekście, 
wybierając właściwy wyraz – test 
wyboru – w podanych wyżej zadaniach 
popełnia błędy. 

 

 
 
Zna zasady tworzenia i 
zastosowania czasów 
Past Simple i Past 
Continuous, ale 
wykonując zadania 
związane z użyciem 
tych czasów, popełnia 
błędy: uzupełnia luki w 
zdaniach, stosując 
odpowiednią formę 
czasownika w czasie 
Past Simple, tworzy 
zdania w czasie Past 
Continuous, używając 
podanych słów; 
uzupełnia luki w 
zdaniach, stosując 
odpowiednią formę 
czasownika w czasie 
Past Simple lub Past 
Continuous. 

Zna, ale może się czasami zdarzyć,  
że pomyli podane słownictwo: 
przyporządkowuje nazwy produktów 
żywnościowych do ilustracji. 

 
 

Zna większość, nazywa i klasyfikuje 
produkty żywnościowe z piramidy 
żywieniowej; pozostałe sprawdza  

w słowniku; określa, który z podanych 
w grupie wyrazów nie pasuje  

do pozostałych, uzupełnia luki w 
zdaniach, dopasowując do nich wyrazy, 
uzupełnia luki w tekście, wybierając 
właściwy wyraz – test wyboru  

– w podanych wyżej zadaniach 
popełnia nieliczne błędy. 
 

 
 
Zna zasady tworzenia i 
zastosowanie czasów 
Past Simple i Past 
Continuous  
i  na ogół, wykonując 
zadania związane z 
użyciem tych czasów,  
nie popełnia błędów: 
uzupełnia luki  
w zdaniach, stosując 
odpowiednią formę 
czasownika w czasie  
Past Simple, tworzy 
zdania w czasie Past 
Continuous, używając 
podanych słów; 
uzupełnia luki w 
zdaniach, stosując 
odpowiednią formę 
czasownika w czasie 
Past Simple lub Past 
Continuous. 

Zna i poprawnie stosuje podane 
słownictwo: przyporządkowuje nazwy 
produktów żywnościowych do 
ilustracji. 

 

 

Zna, nazywa i klasyfikuje 
produkty żywnościowe  

z piramidy żywieniowej; 
określa, który z podanych  

w grupie wyrazów nie pasuje  

do pozostałych, uzupełnia luki  

w zdaniach, dopasowując do nich 
wyrazy, uzupełnia luki w tekście 
wybierając właściwy wyraz – test 
wyboru – w podanych wyżej 
zadaniach nie popełnia błędów. 

 
 
 
Zna zasady tworzenia i 
zastosowanie czasów 
Past Simple i Past 
Continuous  
i wykonując zadania 
związane  
z użyciem tych czasów, 
nie popełnia błędów: 
uzupełnia luki w 
zdaniach stosując 
odpowiednią formę 
czasownika w czasie 
Past Simple, tworzy 
zdania w czasie  
Past Continuous, 
używając podanych 
słów; uzupełnia luki w 
zdaniach, stosując 
odpowiednią formę 
czasownika w czasie 
Past Simple lub Past 
Continuous. 

 

. 

Podaje własne przykłady i poprawnie 
używa słownictwo słownictwa z 
kategorii ćwiczonych w danym dziale. 

 
 
 

Podaje własne przykłady i poprawnie 
używa słownictwaz kategorii ćwiczonych 
w danym dziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawnie wykonuje dodatkowe zadania 
o wyższym stopniu trudności z zakresu 
zastosowania czasów Past Simple i 
Past Continuous. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Rozumienie wypowiedzi 
ustnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość środków 
językowych 

 

 

 

 

Współdziałanie 
w grupie 

Ma problemy ze zrozumieniem 
tekstu nagrania i korzysta z pomocy 
kolegi/koleżanki; czyta podane cyfry,  

a następnie słuchając nagrania, 
wybiera jedną z podanych 
odpowiedzi – test wielokrotnego 
wyboru, odpowiada na pytania do 
treści nagrania, wybierając jedną z 
podanych podpowiedzi – test 
wielokrotnego wyboru. 

 

 

 

Tworzy pytania do podanych 
odpowiedzi, korzystając z pomocy 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela. 

 

 

Pracując z kolegami/koleżankami, 
tworzy zagadkę, w której 
odpowiedziami będą liczby 
dotyczące klasy; w zapisie popełnia 
liczne błędy. 

 

 
 

Na ogół rozumie nagrany tekst: czyta 
podane cyfry, a następnie słuchając 
nagrania, wybiera jedną z podanych 
odpowiedzi – test wielokrotnego 
wyboru, odpowiada na pytania  

do treści nagrania, wybierając jedną  

z podanych podpowiedzi –  

test wielokrotnego wyboru,  

ale odpowiadając na pytania do treści 
nagrania, popełnia błędy. 

 

 

 

Tworzy pytania do podanych 
odpowiedzi, popełniając błędy. 

 

 

 

Pracując z kolegami, tworzy zagadkę,  

w której odpowiedziami będą liczby 
dotyczące klasy; w zapisie popełnia 
błędy. 

 
 

Rozumie nagrany tekst: czyta podane 
cyfry, a następnie słuchając nagrania, 
wybiera jedną z podanych odpowiedzi – 
test wielokrotnego wyboru, odpowiada 
na pytania do treści nagrania, 
wybierając jedną z podanych 
podpowiedzi – test wielokrotnego 
wyboru, ale odpowiadając na pytania 
do treści nagrania, popełnia 
sporadycznie błędy.  

 

 

 

Tworzy pytania do podanych 
odpowiedzi, popełniając nieliczne 
błędy. 

 

 

Pracując z kolegami, tworzy zagadkę,  

w której odpowiedziami będą liczby 
dotyczące klasy; w zapisie popełnia 
nieliczne błędy. 

 
 

Rozumie nagrany tekst: czyta podane 
cyfry, a następnie słuchając nagrania 
wybiera jedną z podanych odpowiedzi – 
test wielokrotnego wyboru, odpowiada 
na pytania do treści nagrania, 
wybierając jedną z podanych 
podpowiedzi – test wielokrotnego 
wyboru i odpowiadając na pytania  

do treści nagrania, nie popełnia 
błędów. 

 

 

 

Bezbłędnie tworzy pytania do podanych 
odpowiedzi. 

 

 

 

Pracując z kolegami/koleżankami, 
bezbłędnie tworzy zagadkę, w której 
odpowiedziami będą liczby dotyczące 
klasy. 
 

 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Potrafi podać własne poprawne 
przykłady pytań w różnych 
czasach, związane z tematyką 
działu. 
 
 
Samodzielnie i poprawnie tworzy 
zagadki, w których odpowiedziami 
będą liczby dotyczące klasy, a 
następnie przeprowadza w grupie 
konkurs z użyciem tych zagadek. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Reagowanie 
językowe 

 

 

 

Rozumienie  

wypowiedzi 
ustnych 
 

 

Znajomość środków 
językowych – leksyka 

 

 

 

 

 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi ustnych 
 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące gotowania; popełnia 
błędy. 

 

 

Na ogół rozumie tekst nagrania,  

ale określając rodzaj i podobieństwa 
dotyczące nagranych tekstów, popełnia 
błędy. 
 

Uzupełnia luki w zdaniach, 
wybierając jeden z podanych 
wyrazów, oraz sporządza listę 
produktów żywnościowych, które 
widzi na ilustracjach, ale popełnia 
błędy. 

 
 

 

 

Określa, co widzi na ilustracjach, 
popełniając błędy. 

 
 

 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące gotowania; 
sporadycznie popełnia błędy. 

 

 

Rozumie tekst nagrania, ale określając 
rodzaj i podobieństwa dotyczące 
nagranych tekstów, może się pomylić. 

 
 

 

Uzupełnia luki w zdaniach, 
wybierając jeden z podanych 
wyrazów, oraz sporządza listę 
produktów żywnościowych, które 
widzi na ilustracjach; może się 
zdarzyć, że popełni błąd. 

 

 

Opisuje ilustracje, sporadycznie 
popełniając błędy. 

 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące gotowania; 
sporadycznie popełnia błędy. 

 

 

Rozumie tekst nagrania, ale określając 
rodzaj i podobieństwa dotyczące 
nagranych tekstów, może się pomylić. 

 
 

 

Uzupełnia luki w zdaniach, 
wybierając jeden z podanych 
wyrazów, oraz sporządza listę 
produktów żywnościowych,  

które widzi na ilustracjach; może 
się zdarzyć, że popełni błąd. 

 

 

Opisuje ilustracje, sporadycznie 
popełniając błędy. 

 
 

Bezbłędnie odpowiada na pytania 
otwarte dotyczące gotowania. 
 
 
 
W pełni rozumie tekst nagrania  
i poprawnie określa rodzaj  
i podobieństwa dotyczące nagranych 
tekstów. 

 
 

Poprawnie uzupełnia luki 
w zdaniach, wybierając 
jeden z podanych 
wyrazów, oraz sporządza 
listę produktów 
żywnościowych, które 
widzi  
na ilustracjach. 

 
 
 
 
Poprawnie i szczegółowo opisuje 
ilustracje. 
 

 

Odpowiadając na pytania, tworzy  

w pełni poprawną wypowiedź  

o gotowaniu, stosując bogate 
słownictwo i struktury 
gramatyczne. 

 
 
 
 

 

 

– 

 

 

 

W pełni poprawnie opisuje 
wskazane ilustracje, stosując bogate 
słownictwo i struktury gramatyczne 
wykraczające poza ramy danego 
działu. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 2) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
(gramatyka 
2) 

 
 
 
 

 

 

Wybiórczo zna podane w zadaniach 
słownictwo; korzysta ze słownika, 
wykonując zadania typu: tworzenie 
rzeczowników, czasowników  
i przymiotników od podanych wyrazów, 
uzupełnianie nimi luk w zdaniach; 
uzupełnia luki w zdaniach wyrazami 
utworzonymi od wskazanych słów. 
 
 
 

 

Zna znaczenie, ale ma problem  

z zastosowaniem konstrukcji  

z would, used to, be used to   

i get used to; poniższe zadania 
wykonuje z pomocą nauczyciela, 
popełniając liczne błędy: 
określa, w których zdaniach 
wyrażenie used to może być 
zastąpione would; uzupełnia 
luki w zdaniach, wybierając 
odpowiednie wyrażenie – test 
wielokrotnego wyboru. Z pomocą 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela 
określa kluczowe słowa w podanym 
tekście, popełniając błędy. 

Tworzy rzeczowniki, czasowniki  
i przymiotniki od podanych wyrazów, 
uzupełnia nimi luki w zdaniach; 
uzupełnia luki w zdaniach wyrazami 
utworzonymi od wskazanych słów. 
We wszystkich wspomnianych 
zadaniach popełnia błędy. 

 

 
 
 
 

Zna znaczenie, ale popełnia błędy  

z zastosowaniem konstrukcji  

z would, used to, be used to   

i get used to, wykonując 

następujące zadania: określanie, 

w których zdaniach wyrażenie 

used to może być zastąpione 

przez would, oraz uzupełnianie 

luk w zdaniach poprzez wybór 

odpowiedniego wyrażenia – test 

wielokrotnego wyboru. 

 

Zna, ale może się czasami zdarzyć,  
że pomyli podane w zadaniach 
słownictwo: tworzy rzeczowniki, 
czasowniki i przymiotniki od 
podanych wyrazów, uzupełnia nimi 
luki w zdaniach; uzupełnia luki  
w zdaniach wyrazami utworzonymi 
od wskazanych słów. 

 
 

 
 

Zna znaczenie, ale popełnia nieliczne 

błędy z zastosowaniem 

konstrukcji z would, used to,  

be used to i get used to, 

wykonując następujące zadania: 

określanie, w których zdaniach 

wyrażenie used to może być 

zastąpione przez would, oraz 

uzupełnianie luk w zdaniach 

poprzez wybór odpowiedniego 

wyrażenia – test wielokrotnego 

wyboru. 

 

Zna i poprawnie stosuje 
użyte  
w zadaniach słownictwo: 
tworzy rzeczowniki, 
czasowniki i przymiotniki  
od podanych wyrazów, 
uzupełnia nimi luki w 
zdaniach; uzupełnia luki 
w zdaniach wyrazami 
utworzonymi od 
wskazanych słów. 

 
 
 
 
Zna znaczenie i nie popełnia błędów 

z zastosowaniem konstrukcji  

z would, used to, be used to   

i get used to, wykonując 

następujące zadania: określanie, 

w których zdaniach wyrażenie 

used to może być zastąpione 

przez would, oraz uzupełnianie 

luk w zdaniach poprzez wybór 

odpowiedniego wyrażenia – test 

wielokrotnego wyboru. 

 

Podaje własne przykłady i poprawnie 
używa słownictwa z kategorii 
ćwiczonych w danym dziale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wykonuje zadania o wyższym 
stopniu trudności z użyciem 
ćwiczonych w dziale konstrukcji 
gramatycznych. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(słownictwo 
i gramatyka)  

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

 

 

 

Znajomość 

środków 
językowych oraz 
rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 
 
Znajomość środków 
językowych 

 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Korzystając z pomocy nauczyciela  
lub kolegi/koleżanki, odnajduje błędy 
dotyczące użycia przymiotników  
w określonym porządku i poprawia  
te błędy. 

 

Ma problem z pełnym 
zrozumieniem treści polecenia, 
a w zadaniu typu: określanie, czy 
dane zdanie jest zgodne z treścią 
polecenia, czy nie – popełnia 
liczne błędy. 

 

 

Z pomocą nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki uzupełnia luki  

w recenzji, porządkując kolejność 
podanych przymiotników,  

a następnie odpowiada na 
pytania otwarte do treści recenzji. 

 

 

Ma problem ze zrozumieniem  

i prawidłowym kategoryzowaniem 
(pozytywne i negatywne 
znaczenie) wyrazeń używanych  

w recenzjach; zadania te wykonuje 
przy pomocy kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela. 

 

Na podstawie sporządzonego planu  

i wzoru pisze recenzję, popełniając  

w niej liczne błędy zakłócające 
komunikację. 
 

Nie zawsze potrafi odnaleźć błędy 
dotyczące użycia przymiotników  
w określonym porządku i poprawić 
te błędy. 

 

 
Na ogół rozumie tekst polecenia, ale  
w zadaniu typu: określanie, czy dane 
zdanie jest zgodne z treścią polecenia,  
czy nie – popełnia błędy. 

 

 

 

 

Uzupełnia luki w recenzji, 
porządkując kolejność podanych 
przymiotników, a następnie 
odpowiada na pytania otwarte 
do treści recenzji; popełnia 
błędy. 

 
 
Na ogół rozumie, ale kategoryzując 
podane wyrażenia na te  
z pozytywnym i negatywnym 
znaczeniem, popełnia błędy. 
 
 
 

 
Na podstawie sporządzonego planu 
pisze recenzję, popełniając w niej błędy 
częściowo zakłócające komunikację. 
 

Z reguły odnajduje błędy dotyczące 
użycia przymiotników w określonym 
porządku i poprawia te błędy. 

 

 
 
Rozumie tekst polecenia, ale  
w zadaniu typu: określanie, czy dane 
zdanie jest zgodne z treścią polecenia, 
czy nie – może czasami popełniać 
błędy. 

 

 

 

Uzupełnia luki w recenzji, 
porządkując kolejność podanych 
przymiotników, a następnie 
odpowiada na pytania otwarte 
do treści recenzji – na ogół nie 
popełniając błędów. 

 
 
Rozumie, ale kategoryzując podane 
wyrażenia na te z pozytywnym  
i negatywnym znaczeniem może 
popełniać nieliczne błędy. 

 

 

 

 

Na podstawie sporządzonego planu 
pisze recenzję, popełniając w niej 
błędy, które nie zakłócają 
komunikacji. 
 

Bez wysiłku odnajduje błędy dotyczące 
użycia przymiotników w określonym 
porządku i poprawia te błędy. 
 
 
 
Rozumie tekst polecenia i w zadaniu 
typu: określanie, czy dane zdanie jest 
zgodne z treścią polecenia, czy nie –  
nie popełnia błędów. 
 
 
 

 

Poprawnie uzupełnia luki  

w recenzji, porządkując kolejność 
podanych przymiotników,  

a następnie odpowiada  

na pytania otwarte do treści 
recenzji. 
 
 
 
Poprawnie kategoryzuje podane 
wyrażenia na te z pozytywnym  
i negatywnym znaczeniem.  
 
 
 
 

Poprawnie pisze recenzję. 
 
 

 
– 
 
 

 
 

– 
 

 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
Zna i poprawnie podaje własne 
przykłady wyrażeń z pozytywnym  
i negatywnym znaczeniem,  
które stosuje się w recenzjach. 
 
 
 
 
Poprawnie pisze recenzję, stosując  
w niej bogate słownictwo i struktury 
gramatyczne. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

 

 

 

 

Znajomość funkcji 
językowych 

 

 

 

Znajomość środków 
językowych 

 

 

Rozumienie tekstów 
pisanych 

 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Ma trudności ze zrozumieniem treści 
nagrania; w zadaniach poniżej popełnia 
liczne błędy: odpowiada na pytania – 
test wyboru, na podstawie nagrania 
uzupełnia luki w tekście. 

 

Z pomocą kolegi/koleżanki 
uzupełnia luki brakującym 
fragmentem wypowiedzi,  

często popełniąc błędy. 

 

 

Posługując się słownikiem, 
uzupełnia luki w tekście, wybierając 
wyrazy z ramki. 

 

Ma problem ze zrozumieniem 
tekstów; uzupełnia luki w e-mailu 
zgodnie z informacjami z tekstów, 
popełniając błędy. 

 

Korzystając ze wzoru i pomocy 
kolegi/koleżanki, tworzy recenzję 
kawiarni na stronę internetową; 
popełnia błędy, które nie zakłócają 
komunikacji. 

Na ogół rozumie tekst nagrania,  

a w zadaniach poniżej popełnia błędy: 
odpowiada na pytania – test wyboru, 
na podstawie nagrania uzupełnia luki  

w tekście. 

 

Uzupełnia luki brakującym 
fragmentem wypowiedzi, popełniąc 
błędy. 

 

 

Uzupełnia luki w tekście, wybierając 
wyrazy z ramki, popełniając błędy. 

 

 

Na ogół rozumie teksty, ale 
uzupełniając luki w e-mailu zgodnie 
z informacjami z tekstów, popełnia 
błędy. 

 

Pisze recenzję kawiarni na stronę 
internetową, popełniając w niej błędy 
częściowo zakłócające komunikację. 

Rozumie tekst nagrania, ale  

w zadaniach poniżej popełnia nieliczne 
błędy: odpowiada na pytania – test 
wyboru, na podstawie nagrania 
uzupełnia luki w tekście. 

 

Na ogół poprawnie uzupełnia luki 
brakującym fragmentem 
wypowiedzi. 

 

 

 

Uzupełnia luki w tekście, wybierając 
wyrazy z ramki, popełniając 
sporadycznie błędy. 

 

Rozumie teksty, ale uzupełniając 
luki w e-mailu zgodnie  

z informacjami z tekstów,  

może popełniać czasami błędy. 

 

Pisze recenzję kawiarni na stronę 
internetową, popełniając w niej błędy, 
które nie zakłócają komunikacji. 

W pełni rozumie tekst nagrania  

i popranie wykonuje następujące 
zadania: odpowiada na pytania – test 
wyboru, na podstawie nagrania 
uzupełnia luki w tekście. 

 

Poprawnie uzupełnia luki brakującym 
fragmentem wypowiedzi. 

 

 

 

Bezbłędnie uzupełnia luki w tekście, 
wybierając wyrazy z ramki. 

 

 

Rozumie teksty i uzupełniając luki  

w e-mailu zgodnie z informacjami  

z tekstów, nie popełnia błędów. 

 

 

W pełni poprawnie pisze recenzję 
kawiarni na stronę internetową. 

 

– 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

W pełni poprawnie, stosując bogate 
słownictwo i struktury gramatyczne, 
pisze recenzję kawiarni na stronę 
internetową. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych oraz 
reagowanie 
językowe 

 
Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 
 
 
Przetwarzan
ie informacji 
 
 
 
 
Współdziała
nie w grupie 
 
 
 
 
 
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnej 

Ma problem ze zrozumieniem 
nagrania; odpowiada na pytania 
otwarte do tekstu nagrania, 
popełniając liczne błędy. 

 

 

Ma trudności ze zrozumieniem tekstu 
i wykonując zadanie, korzysta z 
pomocy nauczyciela lub kolegi: 
odpowiada na pytanie otwarte do 
tekstu, nawiązując do treści 
wysłuchanego nagrania. 

 

Ma trudności z wykonaniem zadania i 
wypowiadając się, często się myli: 
określa, z których krajów pochodzą 
wskazani laureaci Nagrody Nobla, oraz 
podaje daty, kiedy je otrzymali. 

 

Korzystając z pomocy 
kolegów/koleżanek, odnajduje 
przykłady innych laureatów Nagrody 
Nobla, określając, z jakiego kraju 
pochodzą, za co i kiedy przyznano im 
nagrody. 

 

Korzystając ze wzoru i pomocy 
kolegi/koleżanki, pisze skrypt na 
vlog dotyczący osoby, która go/ją 
inspiruje; popełnia błędy, które 
nie zakłócają komunikacji. 

Na ogół rozumie nagranie, ale 
odpowiadając na pytania otwarte do 
tekstu nagrania, popełnia błędy. 

 

 

W większości rozumie tekst: odpowiada 
na pytanie otwarte do tekstu, 
nawiązując do treści wysłuchanego 
nagrania; popełnia błędy. 
 
 
Myli się, określając, z których krajów 
pochodzą wskazani laureaci Nagrody 
Nobla, oraz podając daty, kiedy je 
otrzymali. 
 
 
 
Odnajduje przykłady innych laureatów 
Nagrody Nobla, określając, z którego 
kraju pochodzą, za co i kiedy 
przyznano im nagrody; popełnia błędy. 
 
 
 
 
 
Pisze skrypt dotyczący osoby, która 
go/ją inspiruje, popełniając w nim 
błędy częściowo zakłócające 
komunikację. 

Rozumie nagranie, ale odpowiadając 
na pytania otwarte do tekstu nagrania, 
czasami popełnia błędy. 

 

 

Rozumie tekst: odpowiada na pytanie 
otwarte do tekstu, nawiązując do treści 
wysłuchanego nagrania; popełnia 
nieliczne błędy. 

 

 

Na ogół poprawnie określa, z których 
krajów pochodzą wskazani laureaci 
Nagrody Nobla, oraz podaje daty, kiedy 
je otrzymali. 
 
 
Odnajduje przykłady innych laureatów 
Nagrody Nobla, określając, z którego 
kraju pochodzą, za co i kiedy 
przyznano im nagrody; popełnia 
nieliczne błędy. 
 
 
 
 
 
Pisze skrypt dotyczący osoby, która 
go/ją inspiruje, popełniając w nim 
błędy, które nie zakłócają 
komunikacji. 

W pełni rozumie i poprawnie 
odpowiada na pytania otwarte do 
tekstu nagrania. 

 
 
 
Rozumie tekst i poprawnie odpowiada 
na pytanie otwarte do tekstu, 
nawiązując do treści wysłuchanego 
nagrania. 
 
 
 
Bezbłędnie określa, z których krajów 
pochodzą wskazani laureaci Nagrody 
Nobla, oraz podaje daty, kiedy je 
otrzymali. 
 
 
 
Odnajduje przykłady innych laureatów 
Nagrody Nobla, określając, z którego 
kraju pochodzą, za co i kiedy 
przyznano im nagrody; nie popełnia 
błędów. 
 
 
 
W pełni poprawnie pisze skrypt 
dotyczący osoby, która go/ją 
inspiruje. 

 
– 
 
 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

W pełni poprawnie, stosując bogate 
słownictwo i struktury 
gramatyczne, pisze skrypt 
dotyczący osoby, która go/ją 
inspiruje.  
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

 Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając liczne błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje zadania  
z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

Poprawnie wykonuje dodatkowe 
zadania o wyższym stopniu trudności  

z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  

ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka) i 
reagowanie 
językowe 

 
 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych i 
tworzenie 
wypowiedzi ustnej 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wybiórczo zna nazwy 
publikacji, odpowiada na 
pytanie ich dotyczące, 
przyporządkowuje  

do nich informacje, które ich 
dotyczą, popełniając liczne 
błędy. 

 

 

Ma trudności z pełnym 
zrozumieniem tekstów; 
odpowiada na pytania otwarte  

i zamknięte (test wyboru)  

do tekstu; określa, które  

z podanych zdań dotyczące 
tekstu nie jest prawdziwe;  

w zadaniach popełnia liczne 
błędy. 
 
 

Na ogół zna nazwy publikacji, 
odpowiada na pytanie ich 
dotyczące, przyporządkowuje do 
nich informacje, które ich dotyczą, 
popełniając błędy. 

 
 
 
 

Czasami ma problem ze zrozumieniem 
tekstów; odpowiada na pytania otwarte  
i zamknięte (test wyboru) do tekstu; 
określa, które z podanych zdań 
dotyczące tekstu nie jest prawdziwe;  
w zadaniach popełnia błędy. 
 

Zna nazwy publikacji, odpowiada  

na pytanie ich dotyczące, 
przyporządkowuje do nich 
informacje, które ich dotyczą, 
sporadycznie popełniając błędy. 

 
 
 
 
Rozumie przedstawione teksty,  
ale zdarza się, że wykonując 
związane z nimi zadania, popełnia 
błędy: odpowiada na pytania 
otwarte i zamknięte (test 
wyboru) do tekstu; określa,  
które z podanych zdań dotyczące 
tekstu nie jest prawdziwe, 
uzasadniając swój wybór. 

 
 

Zna nazwy publikacji, poprawnie 
odpowiada na pytanie ich dotyczące, 
przyporządkowuje do nich 
informacje, które ich dotyczą. 

 
 
 
 
 
Rozumie przedstawione teksty,  
i wykonując związane z nimi 
zadania, nie popełnia błędów: 
odpowiada na pytania otwarte  
i zamknięte (test wyboru) 
do tekstu; określa, które  
z podanych zdań dotyczące 
tekstu nie jest prawdziwe, 
uzasadniając swój wybór. 
 
 
 

Podaje własne przykłady nazw 
publikacji. 

 
 
 
 
 
 
Poprawnie i swobodnie, stosując 
bogate słownictwo i struktury 
gramatyczne, tworzy wypowiedź, 
określając, które z podanych zdań 
dotyczące tekstu nie jest prawdziwe; 
uzasadnia swój wybór. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość 
środków  
językowych 
(gramatyka 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nie zawsze pamięta 
słownictwo prezentowane  

w dziale, ale w zadaniach 
typu: przyporządkowanie 
elementów krajobrazu  

do ilustracji i definicji, 
tworzenie połączeń 
wyrazowych na podstawie 
przeczytanego tekstu; 
przyporządkowanie  

do siebie zdań – popełnia 
liczne błędy. 

 
Zna zasady tworzenia i 
zastosowania czasów 
Present Perfect Simple i 
Past Perfect Simple, ale 
wykonując zadania 
związane z użyciem 
tych czasów, popełnia 
liczne błędy i dlatego 
korzysta z pomocy 
nauczyciela  
lub kolegi/koleżanki: 
uzupełnia luki  
w zdaniach, wybierając 
właściwą odpowiedź – 
test wyboru; uzupełnia 
luki w zdaniach, 
używając właściwej 
formy czasownika 
podanego  
w nawiasie w czasie 
Past Perfect Simple; 
uzupełnia zdania, 
wybierając jedną z 
dwóch podanych form 
czasownika w czasie 

Present Perfect Simple 
lub Past Perfect Simple; 
uzupełnia tekst 
właściwą formą 

Na ogół pamięta słownictwo 
prezentowane w dziale,  

ale w zadaniach typu: 
przyporządkowanie 
elementów krajobrazu  

do ilustracji i definicji, 
tworzenie połączeń 
wyrazowych na podstawie 
przeczytanego tekstu; 
przyporządkowanie  

do siebie zdań – popełnia 
błędy. 

 
Zna zasady tworzenia i 
zastosowania czasów 
Present Perfect Simple i 
Past Perfect Simple, ale 
wykonując zadania 
związane z użyciem 
tych czasów, popełnia 
błędy: uzupełnia luki  
w zdaniach, wybierając 
właściwą odpowiedź – 
test wyboru; uzupełnia 
luki w zdaniach, 
używając właściwej 
formy czasownika 
podanego  
w nawiasie w czasie 
Past Perfect Simple; 
uzupełnia zdania, 
wybierając jedną z 
dwóch podanych form 
czasownika w czasie 

Present Perfect Simple 
lub Past Perfect Simple; 
uzupełnia tekst 
właściwą formą 
czasowników podanych 
w nawiasach w czasie 
Present Perfect Simple, 
Past Perfect Simple lub 

Pamięta słownictwo 
prezentowane w dziale, ale w 
zadaniach typu: 
przyporządkowanie 
elementów krajobrazu do 
ilustracji i definicji, 
tworzenie połączeń 
wyrazowych na podstawie 
przeczytanego tekstu; 
przyporządkowanie do 
siebie zdań – popełnia 
nieliczne błędy. 
 

Zna zasady tworzenia i 
zastosowania czasów 
Present Perfect Simple i 
Past Perfect Simple i na 
ogół, wykonując 
zadania związane z 
użyciem tych czasów, 
nie popełnia błędów: 
uzupełnia luki w 
zdaniach, wybierając 
właściwą odpowiedź – 
test wyboru; uzupełnia 
luki w zdaniach, 
używając właściwej 
formy czasownika 
podanego w nawiasie w 
czasie Past Perfect 
Simple; uzupełnia 
zdania, wybierając 
jedną z dwóch 
podanych form 
czasownika w czasie 
Present Perfect Simple 
lub Past Perfect Simple; 
uzupełnia tekst 
właściwą formą 
czasowników podanych 
w nawiasach w czasie 
Present Perfect Simple, 
Past Perfect Simple lub 

Zna i poprawnie stosuje 
prezentowane w dziale słownictwo w 
zadaniach typu: przyporządkowanie 
elementów krajobrazu do ilustracji i 
definicji, tworzenie połączeń 
wyrazowych na podstawie 
przeczytanego tekstu; 
przyporządkowanie do siebie zdań. 
 

 
 
 
 
Zna zasady tworzenia i 
zastosowania czasów 
Present Perfect Simple i 
Past Perfect Simple i 
wykonując zadania 
związane z użyciem 
tych czasów, nie 
popełnia błędów: 
uzupełnia luki  
w zdaniach, wybierając 
właściwą odpowiedź – 
test wyboru; uzupełnia 
luki w zdaniach, 
używając właściwej 
formy czasownika 
podanego  
w nawiasie w czasie 
Past Perfect Simple; 
uzupełnia zdania, 
wybierając jedną z 
dwóch podanych form 
czasownika w czasie 
Present Perfect Simple 
lub Past Perfect Simple; 
uzupełnia tekst 
właściwą formą 
czasowników podanych 
w nawiasach w czasie 
Present Perfect Simple, 

Zna słownictwo związane tematycznie 
z tym prezentowanym w dziale i 
podaje własne przykłady. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Poprawnie wykonuje 
dodatkowe zadania o 
wyższym stopniu 
trudności z zakresu 
zastosowania czasów 
Past Simple, Present 
Perfect Simple i Past 
Perfect.  
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 
Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka) 

 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

Korzystając z pomocy kolegi/koleżanki 
określa, w którym z podanych zdań 
wyraz, który należy wpisać w lukę, nie 
będzie liczebnikiem. 

 

 

 

Ma trudności ze zrozumieniem tekstów 
nagrań i wykonując związane  
z nimi zadania, popełnia liczne błędy, 
gdy uzupełnia luki w zdaniach, a 
następnie w tekście, zgodnie z treścią 
nagrania. 

Określa, w którym z podanych zdań 
wyraz, który należy wpisać w lukę, nie 
będzie liczebnikiem; popełnia błędy. 

 

 

 

 

Na ogół rozumie teksty nagrań,  

ale wykonując związane z nim 
zadania, popełnia błędy, gdy 
uzupełnia luki w zdaniach, a 
następnie w tekście, zgodnie z 
treścią nagrania. 

Na ogół poprawnie określa, w którym  

z podanych zdań wyraz, który należy 
wpisać w lukę, nie będzie liczebnikiem.  

 
 
 
 
Rozumie teksty nagrań,  
ale wykonując związane z nim 
zadania, może czasami popełnić 
błędy, gdy uzupełnia luki w 
zdaniach, a następnie w tekście, 
zgodnie z treścią nagrania. 

Zna i w pełni poprawnie 
określa, w którym  

z podanych zdań wyraz, 
który należy wpisać w lukę, 
nie będzie liczebnikiem. 

 
 
Rozumie teksty nagrań i w pełni 
poprawnie wykonuje związane z nim 
zadania, gdy uzupełnia luki w zdaniach,  
a następnie w tekście, zgodnie z treścią 
nagrania. 

 
 

– 
 
 
 
 
 

– 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – 
umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Reagowanie 
językowe  

 

 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych  

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka) 

 

 

Tworzenie 
wypowiedz
i ustnych 

Korzystając z podanego słownictwa  

i wzoru, odpowiada na pytania 
otwarte dotyczące zagrożeń 
związanych ze środowiskiem 
naturalnym. 

 

Ma problemy z uzupełnieniem luk  

w poleceniu na podstawie nagrania; 
korzysta z pomocy kolegi/koleżanki 
lub nauczyciela. 

 

 

Korzystając ze słownika, 
dopasowuje czasowniki  

do podanych rzeczowników  

i wyrażeń, ale w zadaniu tym 
popełnia liczne błędy. 

 

Posługując się podanymi 
wyrażeniami, tworzy proste zdania na 
temat ochrony środowiska; popełnia 
liczne błędy. 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące zagrożeń związanych  

ze środowiskiem naturalnym, 
popełniając błędy. 

 

 

Uzupełnia luki w tekście polecenia 
zgodnie z treścią nagrania,  

ale popełnia błędy. 

 

 

 

Dopasowuje czasowniki  

do podanych rzeczowników 

i wyrażeń, ale w zadaniu tym 
popełnia błędy. 

 

 

 

Tworzy proste zdania na temat 
ochrony środowiska, popełniając 
błędy. 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące zagrożeń związanych  

ze środowiskiem naturalnym, 
popełniając nieliczne błędy. 

 

 

Uzupełnia luki w tekście polecenia 
zgodnie z treścią nagrania,  

ale sporadycznie popełnia błędy. 

 

 

 

Na ogół poprawnie dopasowuje 
czasowniki do podanych 
rzeczowników i wyrażeń. 
 
 
 
Tworzy krótką wypowiedź na temat 
ochrony środowiska, na ogół  
nie popełniając błędów. 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące zagrożeń związanych  

ze środowiskiem naturalnym,  

nie popełnia błędów. 

 

 

Poprawnie uzupełnia luki w tekście 
polecenia zgodnie z treścią nagrania. 

 

 

 

 

Poprawnie dopasowuje 
czasowniki do podanych 
rzeczowników i wyrażeń. 

 

 

Tworzy krótką wypowiedź na temat 
ochrony środowiska, nie popełniając 
błędów. 

Posługując się bogatym 
słownictwem i strukturami 
gramatycznymi, tworzy poprawną 
wypowiedź na temat zagrożeń 
dotyczących środowiska 
naturalnego. 
 
 
 
 
 
 
 
Podaje własne przykłady zwrotów 
związanych z ochroną środowiska 
naturalnego; potrafi je 
zdefiniować. 
 
 
 
Posługując się bogatym 
słownictwem i strukturami 
gramatycznymi, tworzy poprawną 
wypowiedź na temat ochrony 
środowiska naturalnego. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(słownictwo 
2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka 2) 

Korzystając ze słownika, 
dobiera do podanych wyrażeń 
właściwy przyimek – test 
wyboru; uzupełnia luki  
w zdaniach, wybierając 
odpowiedni przyimek z ramki; 
zgodnie z treścią tekstu 
określa, dlaczego śmieci są 
niebezpieczne, a następnie 
uzupełnia luki w tym tekście, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi – test wyboru. 
 
 
 
 
Zna zasady użycia przedimków 
zerowych, określonych  
i nieokreślonych, ale stosując 
je, popełnia liczne błędy: 
uzupełnia luki w zdaniach,  
a następnie luki w tekście 
odpowiednim przedimkiem. 

Dobiera do podanych 
wyrażeń właściwy przyimek – 
test wyboru; uzupełnia luki  
w zdaniach, wybierając 
odpowiedni przyimek  
z ramki; zgodnie z treścią 
tekstu określa, dlaczego 
śmieci są niebezpieczne,  
a następnie uzupełnia luki  
w tym tekście, wybierając 
jedną z podanych odpowiedzi 
– test wyboru –  
we wszystkich tych zadaniach 
popełnia błędy. 
 
 
Zna zasady użycia 
przedimków zerowych, 
określonych i nieokreślonych, 
ale stosując je, popełnia 
błędy: uzupełnia luki w 
zdaniach, a następnie luki w 
tekście odpowiednim 
przedimkiem. 

Dobiera do podanych wyrażeń 
właściwy przyimek – test 
wyboru; uzupełnia luki  
w zdaniach, wybierając 
odpowiedni przyimek z ramki; 
zgodnie z treścią tekstu określa, 
dlaczego śmieci są 
niebezpieczne, a następnie 
uzupełnia luki w tym tekście, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi – test wyboru –  
we wszystkich tych zadaniach 
popełnia nieliczne błędy. 
 
 
 
Zna zasady użycia przedimków 
zerowych, określonych 
i nieokreślonych, ale stosując 
je, sporadycznie popełnia 
błędy: uzupełnia luki 
w zdaniach, a następnie luki  
w tekście odpowiednim 
przedimkiem. 

Dobiera do podanych wyrażeń 
właściwy przyimek – test 
wyboru; uzupełnia luki  
w zdaniach, wybierając 
odpowiedni przyimek z ramki; 
zgodnie z treścią tekstu 
określa, dlaczego śmieci są 
niebezpieczne, a następnie 
uzupełnia luki w tym tekście, 
wybierając jedną z podanych 
odpowiedzi – test wyboru –  
we wszystkich tych zadaniach 
nie popełnia błędów. 
 
 
 
Zna i poprawnie stosuje zasady 
użycia przedimków zerowych, 
określonych i nieokreślonych: 
uzupełnia luki w zdaniach,  
a następnie luki w tekście 
odpowiednim przedimkiem. 

Podaje własne przykłady 
słownictwa związanego  

z tematyką działu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonuje zadania o wyższym 
stopniu trudności, związane  

z użyciem przedimków. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 
Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych  
 
 
 
 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych oraz 
znajomość 
środków 
językowych 

 
 
Znajomość 
środków 
językowych 
 
 
 
Przetwarzanie 
językowe 
 
 
 
 
 
 
Rozumienie 
wypowiedzi 
pismnych 
 
 
 
 

Współdziałanie 
w grupie 
 
 

 

Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 

Ma problemy ze zrozumieniem 

tekstu i dlatego zadania 

wykonuje przy wsparciu 

kolegi/koleżanki: 

określa, które z wymienionych 
sposobów pozyskania pieniędzy 
były wspomniane w nagraniu. 
 
Czyta tekst wiadomości  
i korzystając z pomocy 
kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela, tłumaczy 
podkreślone w nim skróty 
wyrazowe. 

 

 

Przyporządkowuje skróty do ich 
pełnych odpowiedników 
słownych; często się myli. 

 

 

Korzystając z pomocy 
kolegi/koleżanki, tłumaczy 
zwroty i wyrażenia z języka 
polskiego na język angielski, 
stosując poznane skróty 
wyrazowe. 

 

 

 

Z pomocą kolegi/koleżanki 
odpowiada na pytania do treści 
wiadomości. 

 

 

 

Tworzy plan szkolnego 
wydarzenia związanego ze 
zbiórką pieniędzy na dany cel;  

w zapisie planu często popełnia 
błędy. 

 

Na podstawie podanego wzoru i 
słownictwa tworzy wiadomość z 
uwzględnieniem podanych 
informacji; popełnia liczne błędy, 
które zakłócają komunikację. 

Może nie w pełni rozumieć tekst  
i w zadaniu podanym niżej popełnia 
błędy: określa, które  
z wymienionych sposobów 
pozyskania pieniędzy były 
wspomniane w nagraniu. 
 
 
Czyta tekst wiadomości,  
ale ma problemy  
z wyjaśnieniem skrótów 
wyrazowych, które zostały  
w nim użyte. 
 

 

 

Przyporządkowuje skróty do ich 
pełnych odpowiedników słownych; 
popełnia błędy. 
 

 

 

Tłumaczy zwroty i wyrażenia  

z języka polskiego na język 
angielski, stosując poznane skróty 
wyrazowe; popełnia błędy. 

 

 

 

Odpowiada na pytania do treści 
wiadomości, popełniając błędy. 

 

 

 

 

Tworzy plan szkolnego wydarzenia 
związanego ze zbiórką pieniędzy  

na dany cel; w zapisie planu 
popełnia błędy. 

 

 

Samodzielnie tworzy wiadomość z 
uwzględnieniem podanych 
informacji; popełnia błędy,  

które częściowo mogą zakłócać 
komunikację. 

 

Rozumie tekst, ale zdarza się,  
że w zadaniu podanym niżej 
popełnia błędy, gdy określa, które  
z wymienionych sposobów 
pozyskania pieniędzy były 
wspomniane w nagraniu. 
 
 
Czyta tekst wiadomości i na 
ogół poprawnie podaje,  
od jakich wyrazów pochodzą 
zastosowane w nim skróty 
wyrazowe. 
 
 
 

Przyporządkowuje skróty do ich 
pełnych odpowiedników słownych; 
sporadycznie się myli. 
 

 

 

Tłumaczy zwroty i wyrażenia  

z języka polskiego na język 
angielski, stosując poznane skróty 
wyrazowe; może się zdarzyć, że 
popełni błąd. 

 

 

 

Odpowiada na pytania do treści 
wiadomości, popełniając nieliczne 
błędy. 

 
 

 

Tworzy plan szkolnego wydarzenia 
związanego ze zbiórką pieniędzy  

na dany cel; w zapisie planu 
popełnia drobne błędy. 
 
 
 
Samodzielnie tworzy wiadomość  
z uwzględnieniem podanych 
informacji; może sporadycznie 
popełniać błędy, które nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Rozumie tekst i poprawnie wykonuje 
związane z nim zadanie. 

 
 
 
 
 
Czyta tekst wiadomości  
i poprawnie podaje, od jakich 
wyrazów pochodzą 
zastosowane w nim skróty 
wyrazowe. 
 

 

 

Bezbłędnie przyporządkowuje 
skróty do ich pełnych 
odpowiedników słownych. 

 
 
 

Nie popełniając błędów, tłumaczy 
zwroty i wyrażenia  

z języka polskiego na język 
angielski. 
 
 

 

 

Poprawnie odpowiada na pytania 
do treści wiadomości. 
 
 
 

 

Tworzy plan szkolnego wydarzenia 
związanego ze zbiórką pieniędzy  

na dany cel i bezbłędnie go zapisuje. 
 
 
 
 
Samodzielnie i poprawnie tworzy 
wiadomość z uwzględnieniem 
podanych informacji. 

 

 
 

– 
 
 
 
 
 
 
Potrafi podać i wyjaśnić inne 
przykłady popularnych skrótów 
wyrazowych stosowanych  
w wiadomościach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

W pełni poprawnie tworzy 
wiadomość z uwzględnieniem 
podanych informacji, stosując 
bogate słownictwo i struktury 
gramatyczne. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi ustnych 

 

 

 

 

Znajomość funkcji 
językowych 

 

 

 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

 

 

 

 

 

Znajomość środków 
językowych 

 

 

 

 

Tworzenie 
wypowiedzi pisemnej 

 

Ma problem ze zrozumieniem 
nagrań: odpowiada na pytania 
otwarte do treści nagrania przy 
pomocy kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela. 

 

Ma problem ze zrozumieniem treści 
dialogu, dlatego, korzystając  

z pomocy kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela, uzupełnia w nim luki 
brakującymi fragmentami 
wypowiedzi; wykonując to zadanie, 
korzysta ze słownika. 

 

Ma trudności ze zrozumieniem 
tekstu i korzysta z pomocy 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela, 
wykonując następujące zadania: 
uzupełnianie luk w zdaniach 
zgodnie z treścią tekstu; 
dopasowanie tekstu do podanych 
zdań. 

 

Korzystając ze słownika, uzupełnia 
tekst, wybierając wyrazy z ramki 
oraz uzupełnia zdania, 
wykorzystując wyrazy z nawiasów w 
odpowiedniej formie. 

 

Przedstawia wymianę wiadomości 
SMS; popełnia w nich błędy,  

które zakłócają komunikację. 

W większości rozumie nagranie: 
odpowiada na pytania otwarte do 
treści nagrania, popełniając błędy. 

 

 

 

Uzupełnia luki w dialogu 
brakującymi fragmentami 
wypowiedzi; popełnia błędy. 

 

 

 

 

 

Uzupełnia luki w zdaniach zgodnie  

z treścią tekstu; dobiera właściwe 
zdanie do każdego tekstu,  

ale w zadanich tych popełnia błędy. 

 

 

 

 

Uzupełnia tekst, wybierając wyrazy 
z ramki, oraz uzupełnia zdania, 
wykorzystując wyrazy z nawiasów w 
odpowiedniej formie; popełnia 
błędy. 

 

Przedstawia wymianę wiadomości 
SMS; popełnia w nich błędy,  

które częściowo zakłócają 
komunikację. 

Rozumie nagranie: odpowiada  

na pytania otwarte do treści 
nagrania, popełniając nieliczne 
błędy. 

 

 

Uzupełnia w luki w dialogu 
brakującymi fragmentami 
wypowiedzi; sporadycznie popełnia 
błędy. 

 

 

 

 

Uzupełnia luki w zdaniach zgodnie  

z treścią tekstu; dobiera właściwe 
zdanie do każdego tekstu,  

ale zdarza się, że w zadanich tych 
popełnia błędy. 

 

 

 

Uzupełnia tekst, wybierając wyrazy 
z ramki oraz uzupełnia zdania, 
wykorzystując wyrazy z nawiasów w 
odpowiedniej formie; z reguły nie 
popełnia błędów. 

 

Przedstawia wymianę wiadomości 
SMS; popełnia w nich drobne błędy, 
które nie zakłócają komunikacji. 

Rozumie nagranie: odpowiada  

na pytania otwarte do treści 
nagrania, nie popełniając błędów. 

 

 

 

Poprawnie uzupełnia w luki  

w dialogu brakującymi fragmentami 
wypowiedzi. 

 

 

 

 

 

Bezbłędnie uzupełnia luki  

w zdaniach zgodnie z treścią tekstu 
oraz dobiera właściwe zdanie  

do każdego tekstu. 

 

 

 

 

Uzupełnia tekst, wybierając wyrazy  

z ramki oraz uzupełnia zdania, 
wykorzystując wyrazy z nawiasów  

w odpowiedniej formie; nie popełnia 
błędów. 

 

W pełni poprawnie przedstawia 
wymianę wiadomości SMS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezbłędnie przedstawia wymianę 
wiadomości SMS, stosując bogate 
słownictwo i struktury gramatyczne. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Teen Explorer 8 Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                  UNIT 7  The Wonders of Nature   REVIEW 7 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

 Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając liczne błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje zadania  
z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

Poprawnie wykonuje dodatkowe 
zadania o wyższym stopniu trudności  

z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  

ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 
 

Ocena celująca 

Przetwarzanie 
językowe 

 

 

 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

 

 

 

 

 

 

Znajomość środków 
językowych 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przedstawionymi zdjęciami 
wyraża opinię, który z psów jest psem 
wykonującym pracę na rzecz ludzi,  

oraz sporządza listę takich prac, 
korzystając ze słownika; popełnia liczne 
błędy. 

 

 
Ma problemy ze zrozumieniem 

tekstu; wykonując poniższe 
zadania, korzysta z pomocy 
nauczyciela lub kolegi/koleżanki: 
odpowiada odpowiada na pytania otwarte do tekstu, 
określa, które z podanych zdań 
są zgodne z treścią tekstu, a które 
nie. 
 
 
Dopasowuje wyrazy z tekstu do podanych 
definicji, korzystając ze słownika; popełnia 
błędy. 
 
 
 
 
 
 

 

Zgodnie z przedstawionymi zdjęciami 
wyraża opinię, który z psów jest psem 
wykonującym pracę na rzecz ludzi,  

oraz sporządza listę takich prac; popełnia 
błędy. 

 

 
Na ogół rozumie tekst, 

ale wykonując zadania 
z nim związane, popełnia 
błędy: odpowiada na pytania 
otwarte do tekstu, określa, 
które z podanych zdań są 
zgodne z treścią tekstu, a które 
nie. 

 

 

Dopasowuje wyrazy z tekstu do podanych 
definicji, popełniając błędy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z przedstawionymi zdjęciami 
wyraża opinię, który z psów jest psem 
wykonującym pracę na rzecz ludzi,  

oraz sporządza listę takich prac; popełnia 
nieliczne błędy. 

 

 
Rozumie tekst, ale może się 

zdarzyć, że wykonując zadania 
z nim związane, popełnia nieliczne 
błędy: 

odpowiada na pytania otwarte 
do tekstu, określa, które 
z podanych zdań są zgodne 
z treścią tekstu, a które nie. 
  

 

Dopasowuje wyrazy z tekstu do podanych 
definicji, sporadycznie popełniając błędy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zna i poprawnie, zgodnie  

z przedstawionymi zdjęciami, wyraża 
opinię, który z psów jest psem 
wykonującym pracę na rzecz ludzi; 
sporządza listę takich prac; nie popełnia 
błedów.  

 
Rozumie tekst i poprawnie 

wykonuje związane z nim 
zadania: odpowiada na pytania 
otwarte do tekstu, określa, 
które z podanych zdań są 
zgodne z treścią tekstu, a które 
nie. 
 
 
 

Dopasowuje wyrazy z tekstu do podanych 
definicji, nie popełniając błędów. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

  
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 
(leksyka 1) 

 

 

 

 

 

 

Znajomość środków 
językowych 

(gramatyka 1) 

 

 

 

 

 

Współdziałanie w 
grupie oraz 
tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 

Korzystając z pomocy nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki, dopasowuje 
odpowiedni przyimek do podanych 
wyrazów, uzupełnia tabelę, 
kategoryzując wyrażenia przyimkowe, 
uzupełnia luki w tekście, a następnie 
luki w zdaniach tymi wyrażeniami; 
korzysta ze słownika, ale często 
popełnia błędy. 
 

 

Ma problemy z rozróżnieniem zdań 
względnych określających  

i nieokreślających i poniższe zadania 
wykonuje z pomocą kolegi/koleżanki 
lub nauczyciela: pisze zdania, używając 
podanych słów, uzupełnia luki w tekście 
odpowiednimi zaimkami względnymi. 

 

 

Korzystając z pomocy 
kolegów/koleżanek, tworzy 
opowiadanie z wykorzystaniem 
zdań względnych określających  

i nieokreślających; w zapisie 
popełnia liczne błędy, które 
zakłócają komunikację. 

Dopasowuje odpowiedni przyimek do 
podanych wyrazów, uzupełnia tabelę, 
kategoryzując wyrażenia przyimkowe, 
uzupełnia luki w tekście, a następnie 
luki w zdaniach tymi wyrażeniami, ale 
popełnia błędy. 

 
 
 

 

Na ogół rozróżnia zdania względne 
określające i nieokreślające,  

ale poniższe zadania wykonuje, 
popełniając błędy: pisze zdania, 
używając podanych słów, uzupełnia luki 
w tekście odpowiednimi zaimkami 
względnymi. 
 
 

Tworzy opowiadanie  
z wykorzystaniem zdań względnych 
określających i nieokreślających;  
w zapisie popełnia błędy, które 
częściowo zakłócają komunikację. 

Dopasowuje odpowiedni przyimek do 
podanych wyrazów, uzupełnia tabelę, 
kategoryzując wyrażenia przyimkowe, 
uzupełnia luki w tekście, a następnie 
luki w zdaniach tymi wyrażeniami;  

w zadaniu tym z reguły nie popełnia 
błędów. 

 

 

Rozróżnia zdania względne określające  

i nieokreślające, ale może się zdarzyć, 

że wykonując poniższe zadania, popełnia 
błędy: pisze zdania, używając podanych 
słów, uzupełnia luki w tekście 
odpowiednimi zaimkami względnymi. 

 

 

 

Na ogół poprawnie tworzy 
opowiadanie z wykorzystaniem 
zdań względnych określających  

i nieokreślających; w zapisie popełnia 
liczne drobne błędy, które nie 
zakłócają komunikacji. 

 

Bezbłędnie dopasowuje odpowiedni 
przyimek do podanych wyrazów, 
uzupełnia tabelę, kategoryzując 
wyrażenia przyimkowe, uzupełnia luki 
w tekście, a następnie luki w zdaniach 
tymi wyrażeniami. 
 
 
 

Rozróżnia zdania względne określające  

i nieokreślające oraz bezbłędnie 
wykonuje poniższe zadania: pisze 
zdania, używając podanych słów, 
uzupełnia luki w tekście odpowiednimi 
zaimkami względnymi. 

 

 

 

Poprawnie tworzy opowiadanie  

z wykorzystaniem zdań względnych 
określających i nieokreślających. 
 

Podaje własne przykłady wyrażeń 
przyimkowych i przykłady z ich 
użyciem. 

 

 

 

 

 

 

Podaje własne przykłady zdań 
względnych określających  

i nieokreślających i przykłady z ich 
użyciem. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych 

 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 
 
 
 
 
Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 

Korzystajac ze słownika, kategoryzuje 
wyrażenia na te, które oznaczają 
pozytywne i negatywne emocje. 
 
 
 
Ma problemy ze zrozumieniem 
nagrania: wybiera jedną z podanych 
odpowiedzi, zgodnie z treścią nagrania, 
określa, czy podane zdania są zgodne  
z treścią nagrania, czy nie; zadanie to 
wykonuje przy pomocy kolegi/koleżanki 
lub nauczyciela. 
 
Wykorzystując podane wyrażenia, 
określa, jak się czuje; popełnia liczne 
błędy. 
 

W większości zna znaczenie  

i kategoryzuje wyrażenia na te, 
które oznaczają pozytywne  

i negatywne emocje; popełnia 
błędy. 

 

Na ogół rozumie treść nagrania: 
wybiera jedną z podanych 
odpowiedzi, zgodnie z treścią 
nagrania, określa, czy podane 
zdania są zgodne z treścią 
nagrania, czy nie; popełnia błędy. 

 

 
Wykorzystując podane wyrażenia 
określa, jak się czuje, popełniając błędy. 

 
 
 

Zna znaczenie i kategoryzuje 
wyrażenia na te, które oznaczają 
pozytywne i negatywne emocje; 
popełnia nieliczne błędy. 

 

 

Rozumie treść nagrania: wybiera 
jedną z podanych odpowiedzi, 
zgodnie z treścią nagrania, określa, 
czy podane zdania są zgodne  

z treścią nagrania, czy nie; 
sporadycznie popełnia błędy. 

 
 
Wykorzystując podane wyrażenia 
określa, jak się czuje, na ogół nie 
popełniając błędów. 

 
 
 

Zna znaczenie i poprawnie kategoryzuje 
wyrażenia na te, które oznaczają 
pozytywne i negatywne emocje. 
 
 

 

Rozumie treść nagrania  

i poprawnie wybiera jedną  

z podanych odpowiedzi, zgodnie  

z jego treścią oraz określa,  

czy podane zdania są zgodne  

z treścią nagrania, czy nie. 
 
 
Poprawnie wypowiada się na temat 
samopoczucia, wykorzystując podane 
wyrażenia. 
 

 
 

Podaje własne przykłady wyrażeń 
oznaczających emocje. 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

 
Poprawnie i swobodnie, używając 
bogate słownictwo i struktury 
gramatyczne, wypowiada się  
na temat samopoczucia. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Tworzenie 
wypowiedzi 
ustnych 

 

 

 

 

 

 

Znajomość 
środków 
językowych 

Korzystając z podanego 
wzoru i słownictwa, pyta  

i odpowiada na pytania 
dotyczące relacji z innymi 
ludźmi oraz tworzy proste 
zdania, odpowiadając na 
pytania dotyczące 
wskazanego problemu; 
popełnia liczne błędy. 
 
Kategoryzuje podane zdania 
na te, w których udzielana jest 
rada, sugestia lub wydawane 
jest polecenie; korzysta z 
pomocy kolegi/koleżanki, 
ponieważ popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące relacji z innymi 
ludźmi oraz tworzy proste 
zdania, odpowiadając  

na pytania dotyczące 
wskazanego problemu; 
popełnia błędy. 
 
 
 
Kategoryzuje podane zdania 
na te, w których udzielana jest 
rada, sugestia lub wydawane 
polecenie; popełnia błędy. 
 
 
 
 

Pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące relacji z innymi 
ludźmi oraz tworzy krótką 
wypowiedź, odpowiadając  

na pytania dotyczące 
wskazanego problemu; 
popełnia nieliczne błędy. 
 
 
 
Kategoryzuje podane zdania 
na te, w których udzielana jest 
rada, sugestia lub wydawane 
polecenie; czasami się myli. 
 
 
 

Poprawnie pyta i odpowiada na pytania 
dotyczące relacji z innymi ludźmi oraz 
tworzy wypowiedź, odpowiadając  

na pytania dotyczące wskazanego 
problemu. 
 
 
 
 
Bezbłędnie kategoryzuje podane 
zdania na te, w których udzielana 
jest rada, sugestia lub wydawane 
polecenie. 

Swobodnie i poprawnie, stosując 
bogate słownictwo i struktury 
gramatyczne, mówi o relacjach  

z innymi ludźmi oraz problemach z tym 
związanych. 
 
 
 
 

Podaje własne przykłady zdań,  
w których udzielana jest rada, 
sugestia lub wydawane polecenie. 



 

 

 

Teen Explorer 8 Kryteria oceniania z języka angielskiego                                                    UNIT 8  Special Relationships VOCABULARY 2/GRAMMAR 2 

Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

Znajomość środków 
językowych 
(słownictwo 2) 
 
 
 
 
 
Znajomość środków 
językowych 
(gramatyka 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Współdziałanie w 
grupie 

Dopasowuje definicje do podanych 
czasowników frazowych związanych  

z tematyką działu, uzupełnia luki  

w zdaniach, a następnie w tekście, 
używając tych czasowników; popełnia 
liczne błędy. 

 

Zna zasady tworzenia zdań 
oznajmujących, poleceń, pytań i próśb  

w mowie zależnej, ale stosując je, 
popełnia bardzo liczne błędy; uzupełnia 
luki w zdaniach, wybierając właściwe 
słowo, zamienia zdania napisane  

w mowie niezależnej na mowę zależną; 
wykonując powyższe zadania, korzysta z 
pomocy kolegi/koleżanki lub 
nauczyciela. 

 

 

 

Tworzy zdania w mowie zależnej  

i przekształca zdania z mowy niezależnej 
na zależną; w zapisie popełnia liczne 
błędy. 

Dopasowuje definicje do podanych 
czasowników frazowych związanych  

z tematyką działu, uzupełnia luki  

w zdaniach, a następnie w tekście, 
używając tych czasowników; 
popełnia błędy. 

 

Zna zasady tworzenia zdań 
oznajmujących, poleceń, pytań i próśb  

w mowie zależnej, ale stosując je, 
popełnia błędy: uzupełnia luki  

w zdaniach, wybierając właściwe 
słowo, zamienia zdania napisane  

w mowie niezależnej  

na mowę zależną. 

 

 

 

 

Tworzy zdania w mowie zależnej  

i przekształca zdania z mowy 
niezależnej na zależną; w zapisie 
popełnia błędy. 

 

 

 

 

 

Dopasowuje definicje do 
podanych czasowników frazowych 
związanych z tematyką działu, 
uzupełnia luki w zdaniach,  

a następnie w tekście, używając 
tych czasowników; popełnia 
nieliczne błędy. 

 

Zna zasady tworzenia zdań 
oznajmujących, poleceń, pytań  

i próśb w mowie zależnej,  

ale stosując je, popełnia nieliczne 
błędy: uzupełnia luki w zdaniach, 
wybierając właściwe słowo, 
zamienia zdania napisane w mowie 
niezależnej na mowę zależną. 

 

 

 

Tworzy zdania w mowie zależnej  

i przekształca zdania z mowy 
niezależnej na zależną; w zapisie  

na ogół nie popełnia błędów. 

 

 

 

 

Bezbłędnie dopasowuje definicje  
do podanych czasowników frazowych 
związanych z tematyką działu, 
uzupełnia luki w zdaniach, a następnie 
w tekście, używając tych czasowników. 
 
 
Zna zasady tworzenia zdań 
oznajmujących, poleceń, pytań i próśb  
w mowie zależnej i poprawnie je stosuje: 
uzupełnia luki w zdaniach, wybierając 
właściwe słowo, zamienia zdania 
napisane w mowie niezależnej na mowę 
zależną. 
 
 
 
 
 

Tworzy zdania w mowie zależnej 

i przekształca zdania z mowy 
niezależnej na zależną; w zapisie nie 
popełnia błędów. 

 

Podaje własne przykłady 
czasowników frazowych związanych  

z tematyką działu i poprawnie  

je definiuje. 

 

 

 

 

Poprawnie wykonuje zadania  

o wyższym stopniu trudności,  

które związane są z tworzeniem 
mowy zależnej. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Znajomość 
środków 
językowych  

 

 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

Korzystając ze słownika, uzupełnia luki 
w zdaniach wyrażeniami z ramki, 
porządkującymi strukturę opowiadania; 
popełnia liczne błędy. 
 
 
 
Odpowiada na pytania otwarte  
do treści tekstu, porządkuje 
fragmenty tekstu, tak aby tworzyły 
spójną i logiczną całość, określa, 
czy podane zdania są zgodne  
z treścią tekstu, czy nie; wszystkie 
te zadania wykonuje z pomocą 
kolegi/koleżanki lub nauczyciela, 
popełniając błędy. 

 

 

Korzystając ze wzoru, podanego 
słownictwa i wcześniej utworzonego 
w grupie planu, tworzy opowiadanie 
rozpoczynające się od wskazanego 
zdania; popełnia liczne błędy, które 
często zakłócają komunikację. 

Uzupełnia luki w zdaniach wyrażeniami  

z ramki, porządkującymi strukturę 
opowiadania; popełnia liczne błędy. 

 
 
 
 
Odpowiada na pytania otwarte  
do treści tekstu, porządkuje 
fragmenty tekstu, tak aby tworzyły 
spójną i logiczną całość, określa, 
czy podane zdania są zgodne  
z treścią tekstu, czy nie; wszystkie  
te zadania wykonuje, popełniając 
błędy. 

 
 
 
 
Tworzy opowiadanie rozpoczynające 
się od wskazanego zdania, korzystając 
z utworzonego w grupie planu; 
popełnia błędy, które czasami 
zakłócają komunikację. 

Na ogół poprawnie uzupełnia luki  

w zdaniach wyrażeniami z ramki, 
porządkującymi strukturę opowiadania. 

 
 

 

Odpowiada na pytania otwarte  

do treści tekstu, porządkuje 
fragmenty tekstu, tak aby tworzyły 
spójną i logiczną całość, określa, 
czy podane zdania są zgodne  

z treścią tekstu, czy nie; wszystkie 
te zadania wykonuje, sporadycznie 
popełniając błędy. 

 

 

 

Tworzy opowiadanie rozpoczynające się 
od wskazanego zdania; popełnia błędy, 
które nie zakłócają komunikacji. 

Poprawnie uzupełnia luki w zdaniach 
wyrażeniami z ramki, porządkującymi 
strukturę opowiadania. 

 
 
 
Bezbłędnie wykonuje wszystkie 
zadania związane z rozumieniem 
wypowiedzi pisemnej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawnie tworzy opowiadanie 
rozpoczynające się od wskazanego 
zdania. 

– 
 
 
 
 

 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poprawnie tworzy opowiadanie 
rozpoczynające się od wskazanego 
zdania, stosując bogate słownictwo  
i struktury gramatyczne.  
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 

 

 

Znajomość 
funkcji 
językowych  

 

 

 

 

 

 

Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tworzenie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 
 

Ma trudności ze zrozumieniem treści 
nagrania i w zadaniach typu: 
odpowiadanie na pytania do nagrania – 
test wyboru popełnia liczne błędy. 
 
 

Uzupełnia dialogi brakującymi 
fragmentami wypowiedzi, tak 
aby otrzymać spójny i logiczny 
tekst; korzysta ze słownika, ale 
często popełnia błędy. 

 

 

 

Ma problem ze zrozumieniem 
tekstu; uzupełnia luki w grafiku, 
zgodnie z treścią tekstu, 
odpowiada na pytania  

do tekstów, wybierając jedną  

z odpowiedzi – test 
wielokrotnego wyboru, uzupełnia 
luki w dialogu zgodnie z treścią 
tekstów; wykonując zadania, 
korzysta z pomocy nauczyciela 
lub kolegi/koleżanki. 

 
 
 
Wspólnie z 
kolegą/koleżanką 
redaguje opowiadanie o 
znajomym, 
uwzględniając podane 
informacje,  
ale popełnia w nim błędy, 
które często zakłócają 
komunikację. 

 

Na ogół rozumie treść nagrania  
i w zadaniach typu: odpowiadanie  
na pytania do nagrania – test wyboru 
popełnia błędy. 
 

 

Uzupełnia dialogi brakującymi 
fragmentami wypowiedzi,  

tak aby otrzymać spójny i logiczny 
tekst; popełnia błędy. 

 

 

 
 
W większości rozumie tekst, 
 ale uzupełniając luki w grafiku, 
zgodnie z treścią tekstu, 
odpowiadając na pytania  
do tekstów, wybierając jedną  
z odpowiedzi – test wielokrotnego 
wyboru, uzupełniając luki w dialogu, 
zgodnie z treścią tekstów – popełnia 
błędy. 

 
 
 
 
 

Redaguje opowiadanie  
o znajomym, uwzględniając 
podane informacje, ale popełnia  
w nim błędy, które czasami zakłócają 
komunikację. 
 
 

Rozumie treść nagrania i w zadaniach 
typu: odpowiadanie na pytania do 
nagrania – test wyboru popełnia 
nieliczne błędy. 

 
 

Uzupełnia dialogi brakującymi 
fragmentami wypowiedzi,  

tak aby otrzymać spójny  

i logiczny tekst; na ogół nie 
popełnia błędów. 

 

 

 

Rozumie tekst, ale uzupełniając luki 
w grafiku, zgodnie z treścią tekstu, 
odpowiadając na pytania  

do tekstów, wybierając jedną  

z odpowiedzi – test wielokrotnego 
wyboru, uzupełniając luki w dialogu, 
zgodnie z treścią tekstów – popełnia 
s p o r a dy c z ni e  błędy. 

 
 
 
 
 
 

Redaguje opowiadanie o 
znajomym, uwzględniając podane 
informacje; rzadko popełnia w nim 
błędy, a one nie zakłócają 
komunikacji. 
 
. 

Rozumie treść nagrania i w zadaniach 
typu: odpowiadanie na pytania do 
nagrania – test wyboru nie popełnia 
błędów. 

 
 

Uzupełnia dialogi brakującymi 
fragmentami wypowiedzi,  

tak aby otrzymać spójny 

 i logiczny tekst; nie popełnia 
błędów. 

 

 

 

 

Rozumie tekst i bezbłędnie uzupełnia 
luki w grafiku, zgodnie z treścią tekstu, 
odpowiada na pytania do tekstów, 
wybierając jedną z odpowiedzi – test 
wielokrotnego wyboru, uzupełnia luki 
w dialogu, zgodnie z treścią  tekstów.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Poprawnie redaguje 
opowiadanie o znajomym, 
uwzględniając podane 
informacje. 
 

 
 

 
- 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 

 

 

 

 

 

Poprawnie redaguje opowiadanie o 
znajomym, uwzględniając podane 
informacje, używając bogatego 
słownictwa i struktur gramatycznych. 
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Ogólne cele Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 
kształcenia PP Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Rozumienie 
wypowiedzi 
ustnych 

 

 

 

 

Reagowanie 
językowe 

 

 

 

 

 

Przetwarzanie 
wypowiedzi 

 

 

 
Rozumienie 
wypowiedzi 
pisemnych 

 
 
 
Tworzenie  
wypowiedzi 
pisemnych 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma problem ze zrozumieniem 
nagrania; odpowiada na pytania 
otwarte do tekstu nagrania oraz 
przyporządkowuje ilustracje  

do wypowiedzi z nagrania,  

ale popełnia liczne błędy. 

 

Z pomocą kolegi/koleżanki 
odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące słynnych miejsc 
przedstawionych  

na ilustracjach. 

 

 

Korzystając z narzędzi TiK, 
sporządza listę krajów,  

w których ludzie posługują się 
językiem angielskim; w zapisie 
popełnia liczne błędy. 

 

Ma trudności ze zrozumieniem 
tekstu i odpowiada na pytania 
otwarte do tekstu z pomocą 
nauczyciela lub 
kolegi/koleżanki. 
 
Korzystając z podanych wzorów  
i słownictwa, pisze skrypt na 
vlog dotyczący cudów 
polskiej architektury; często 
popełnia błędy, które zakłócają 
komunikację. 
 

W większości rozumie tekst,  

ale odpowiadając na pytania otwarte 
do tekstu nagrania oraz 
przyporządkowując ilustracje  

do wypowiedzi z nagrania, popełnia 
błędy. 

 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące słynnych miejsc 
przedstawionych na ilustracjach, 
popełniając błędy. 

 

 

 

Zna niektóre kraje, gdzie ludzie 
posługują się językiem angielskim; 
w zapisie popełnia błędy. 

 

 

Na ogół rozumie tekst,  

ale odpowiadając na pytania otwarte  

do jego treści, popełnia błędy. 
 
 
 
Pisze skrypt na vlog 
dotyczący cudów 
polskiej architektury; 
popełnia błędy, które 
częściowo zakłócają 
komunikację. 

 

Rozumie tekst, ale odpowiadając  

na pytania otwarte do tekstu 
nagrania oraz przyporządkowując 
ilustracje do wypowiedzi z nagrania, 
może czasami popełniać błędy. 

 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące słynnych miejsc 
przedstawionych na ilustracjach, 
popełniając drobne błędy. 

 

 

 

Zna kraje, w których ludzie 
posługują się językiem angielskim; 
w ich zapisie popełnia drobne 
błędy. 

 

 

Rozumie tekst, ale odpowiadając  

na pytania otwarte do jego treści, 
sporadycznie popełnia błędy. 
 
 
 
Pisze skrypt na vlog dotyczący 
cudów polskiej architektury; 
popełnia błędy, które nie zakłócają 
komunikacji. 
 

Rozumie tekst i poprawnie 
odpowiada na pytania otwarte  

do tekstu nagrania oraz 
przyporządkowuje ilustracje  

do wypowiedzi z nagrania. 
 

Odpowiada na pytania otwarte 
dotyczące słynnych miejsc 
przedstawionych na ilustracjach, 
nie popełniając błędów. 

 

 

 

Zna liczne kraje, w których ludzie 
posługują się językiem angielskim, 
i poprawnie zapisuje ich nazwy. 
 
 
 
 

Rozumie tekst i poprawnie 
odpowiada na pytania otwarte  
do jego treści. 
 
 
 

Poprawnie pisze skrypt na vlog 
dotyczący cudów polskiej 
architektury. 

– 
 
 
 

– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 

– 
 
 
 
 

Swobodnie i poprawnie, 
posługując się bogatym 
słownictwem i strukturami 
gramatycznymi, pisze skrypt  
na vlog dotyczący cudów 
polskiej architektury. 
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Ogólne cele 
kształcenia PP 

 
Ocena dopuszczająca 

Szczegółowe cele kształcenia – umiejętności 

Ocena dostateczna Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 
Ocena celująca 

 Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając liczne błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, gramatyki, 
rozumienia tekstu ze słuchu, tworzenia 
wypowiedzi pisemnej i ustnej, 
popełniając błędy. 

Wykonuje zadania z zakresu 
znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej, popełniając 
nieliczne błędy. 

Poprawnie wykonuje zadania  
z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  
ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

Poprawnie wykonuje dodatkowe 
zadania o wyższym stopniu trudności  

z zakresu znajomości słownictwa, 
gramatyki, rozumienia tekstu  

ze słuchu, tworzenia wypowiedzi 
pisemnej i ustnej. 

 
 


