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OGÓLNE ZASADY*: 

 

1. Oceny śródroczne i roczne z języka angielskiego w klasach IV-VI wystawiane są według 

następujących kryteriów: 

1) 6 – celujący – otrzymuje uczeń za szczególnie oryginalne i twórcze osiągnięcia 

opierające się na gruntownej wiedzy objętej programem nauczania oraz wykraczającej 

poza wiedzę programową, 

2) 5 – bardzo dobry – otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i nabył umiejętności 

w stopniu rozszerzającym, 

3) 4 – dobry – otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i nabył umiejętności w stopniu 

dopełniającym, 

4) 3 – dostateczny – otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i nabył nowe 

umiejętności w stopniu podstawowym, 

5) 2 – dopuszczający – otrzymuje uczeń, który posiadł wiadomości i nabył nowe 

umiejętności w stopniu koniecznym, 

6) 1 – niedostateczny – otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na stopień 

dopuszczający. 

 

2. Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia: 

1) odpowiedzi ustne,  

2) prace domowe,  

3) kartkówka obejmująca niewielką partię materiału, trwająca nie dłużej niż 20 minut, 

4) praca klasowa obejmująca większą partię materiału lub zagadnienia lekturowe 

i trwająca co najmniej 1 godzinę lekcyjną,   

5) praca w grupach, 

6) prace długoterminowe,  

7) praca samodzielna,  

8) wysokie wyniki w konkursach, olimpiadach, itp., 

9) pokazy, recytacje, 

10) prezentacje indywidualne i grupowe,  

11) prace projektowe,  

12) opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych,  

13) wytwory pracy własnej ucznia,  

14) aktywność na zajęciach, 

15) zeszyty przedmiotowe,  

16) zeszyty ćwiczeń. 

 

3. Podczas sprawdzania wiedzy uczniów na sprawdzianach i testach stosowana jest    

następująca skala procentowa: 

100%   - celujący (6) 

99% - 90%  - bardzo dobry (5) 

89% - 75%  - dobry (4) 

74% - 50%  - dostateczny (3) 

49% - 31%  - dopuszczający (2) 

30% i mniej  – niedostateczny (1) 
 

4. Prace klasowe z języka angielskiego zapowiadane są na co najmniej tydzień wcześniej.  

5. Każda praca klasowa  poprzedzona jest lekcją powtórzeniową. 

6. Kartkówka lub odpowiedź ustna mająca na celu sprawdzenie wiadomości i umiejętności  

z trzech ostatnich lekcji nie wymaga wcześniejszej zapowiedzi ze strony nauczyciela.  



7. Termin zwrotu sprawdzonych przez nauczyciela prac klasowych - do 14 dni. Kartkówki, 

nauczyciel oddaje uczniom w ciągu tygodnia.  

8.  Uczeń może być w semestrze 2 razy lub 1 raz nieprzygotowany do lekcji. Uczeń musi o tym 

fakcie poinformować nauczyciela przed zajęciami. Nauczyciel odnotowuje ten fakt w 

dzienniku elektronicznym. Fakt powyższy nie może mieć miejsca, gdy w danym dniu jest 

praca klasowa lub kartkówka.  

9.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców. 

10. Uczeń nieobecny na pracy pisemnej, pisze ją w terminie ustalonym przez nauczyciela,  

11. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy pisemnej w ciągu 7 dni. Poprawę uczeń 

pisze poza swoimi zajęciami, ocena z poprawy jest ostateczna. 

12.  Zgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po wywołaniu go do odpowiedzi pociąga za sobą 

wpisanie oceny niedostatecznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Steps Forward 1 Kryteria oceny klasa IV* 

First Steps 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale First Steps i wykonuje 
zadania sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 
First Steps i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale First 
Steps i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale First 
Steps i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne przedmioty, uwzględniając ich 
kolor i odległość, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje różne przedmioty, 
stosując często używane przymiotniki i 
uwzględniając ich położenie, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne przedmioty, 
stosując często używane przymiotniki i 
uwzględniając ich położenie, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne przedmioty, stosując 
często używane przymiotniki i 
uwzględniając ich położenie, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
literowaniem imion i wyrazów, 
kolorem przedmiotów. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z literowaniem 
imion i wyrazów, kolorem 
przedmiotów, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z literowaniem imion i 
wyrazów, kolorem przedmiotów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z literowaniem imion i wyrazów, 
kolorem przedmiotów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału First Steps 
(litery alfabetu, nazwy produktów 
spożywczych, nazwy ubrań, nazwy 
mebli, nazwy kolorów, zabawek, 
przyborów szkolnych, nazwy pór 
roku, miesięcy, dni tygodnia), a 
także zaimki wskazujące this/that, 
przedimki nieokreślone a/an oraz 
tryb rozkazujący. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału First Steps (litery alfabetu, 
nazwy produktów spożywczych, 
nazwy ubrań, nazwy mebli, nazwy 
kolorów, zabawek, przyborów 
szkolnych, nazwy pór roku, miesięcy, 
dni tygodnia), a także zaimki 
wskazujące this/that, przedimki 
nieokreślone a/an oraz tryb 
rozkazujący , popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału First Steps (litery alfabetu, 
nazwy produktów spożywczych, nazwy 
ubrań, nazwy mebli, nazwy kolorów, 
zabawek, przyborów szkolnych, nazwy 
pór roku, miesięcy, dni tygodnia), a 
także zaimki wskazujące this/that, 
przedimki nieokreślone a/an oraz tryb 
rozkazujący, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału First Steps (litery alfabetu, 
nazwy produktów spożywczych, nazwy 
ubrań, nazwy mebli, nazwy kolorów, 
zabawek, przyborów szkolnych, nazwy 
pór roku, miesięcy, dni tygodnia), a także 
zaimki wskazujące this/that, przedimki 
nieokreślone a/an oraz tryb rozkazujący 
popełniając bardzo liczne błędy. 



UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
swojego najlepszego 
kolegę/najlepszą koleżankę, 
uwzględniając ich imię, 
pochodzenie, wiek, pochodzenie 
zainteresowania i stan rodzinny, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje swojego najlepszego 
kolegę/najlepszą koleżankę, 
uwzględniając ich imię, pochodzenie, 
wiek, pochodzenie zainteresowania i 
stan rodzinny, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swojego najlepszego 
kolegę/najlepszą koleżankę, 
uwzględniając ich imię, pochodzenie, 
wiek, pochodzenie zainteresowania i 
stan rodzinny, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swojego najlepszego 
kolegę/najlepszą koleżankę, 
uwzględniając ich imię, pochodzenie, 
wiek, pochodzenie zainteresowania i stan 
rodzinny, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
się, podając swoje imię, przedstawia 
inne osoby, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia 
siebie i inne osoby, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swojego 
wieku i daty urodzin. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem się, 
podawaniem informacji dotyczących 
swojego wieku i daty urodzin , 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swojego wieku i 
daty urodzin, często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swojego wieku i 
daty urodzin, korzystając w dużej mierze 
z pomocy nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1 (nazwy 
członków rodziny, słownictwo 
związane z danymi osobowymi, 
nazwy miesięcy, liczebniki 1-20), a 
także czasownik be w formie 
twierdzącej i przeczącej, dopełniacz 
‘s; stosuje wielkie litery w nazwach 
miesięcy, dni tygodnia oraz w 
przypadku imion, nazwisk i nazw 
państw. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1(nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane z danymi 
osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 
1-20), a także czasownik be w formie 
twierdzącej i przeczącej, dopełniacz ‘s, 
popełniając nieliczne błędy; zazwyczaj 
prawidłowo stosuje wielkie litery w 
nazwach miesięcy, dni tygodnia oraz 
w przypadku imion, nazwisk i nazw 
państw. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1(nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane z danymi 
osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 
1-20), a także czasownik be w formie 
twierdzącej i przeczącej, dopełniacz ‘s, 
popełniając liczne błędy; często popełnia 
błędy w zastosowaniu wielkich liter w 
nazwach miesięcy, dni tygodnia oraz w 
przypadku imion, nazwisk i nazw 
państw. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1(nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane z danymi 
osobowymi, nazwy miesięcy, liczebniki 1-
20), a także czasownik be w formie 
twierdzącej i przeczącej, dopełniacz ‘s, 
popełniając bardzo liczne błędy; błędnie 
stosuje wielkie litery w nazwach miesięcy, 
dni tygodnia oraz w przypadku imion, 
nazwisk i nazw państw. 



Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat 
własnej osoby, uwzględniając 
podstawowe dane na swój temat i 
przedstawiając członków swojej 
rodziny, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
własnej osoby, uwzględniając 
podstawowe dane na swój temat i 
przedstawiając członków swojej 
rodziny, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
własnej osoby, uwzględniając 
podstawowe dane na swój temat i 
przedstawiając członków swojej rodziny, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat własnej 
osoby, uwzględniając podstawowe dane 
na swój temat i przedstawiając członków 
swojej rodziny, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
swoją salę lekcyjną, uwzględniając 
położenie znajdujących się w niej 
przedmiotów i przyborów, a także 
opisuje wymarzoną klasę w formie 
pracy projektowej, stosując 
różnorodne słownictwo, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, 
uwzględniając położenie znajdujących 
się w niej przedmiotów i przyborów, a 
także opisuje wymarzoną klasę w 
formie pracy projektowej, stosując w 
miarę różnorodne słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, 
uwzględniając położenie znajdujących 
się w niej przedmiotów i przyborów, a 
także opisuje wymarzoną klasę w formie 
pracy projektowej, stosując podstawowe 
słownictwo, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją salę lekcyjną, 
uwzględniając położenie znajdujących się 
w niej przedmiotów i przyborów, a także 
opisuje wymarzoną klasę w formie pracy 
projektowej, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 2  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta i udziela informacji 
związanej z aktualną godziną, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń pyta i udziela informacji 
związanej z aktualną godziną, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i udziela informacji 
związanej z aktualną godziną, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta i udziela informacji związanej 
z aktualną godziną, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
ulubionymi przedmiotami szkolnymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z ulubionymi 
przedmiotami szkolnymi, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionymi przedmiotami 
szkolnymi, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionymi przedmiotami 
szkolnymi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2 (nazwy 
przedmiotów znajdujących się w sali 
lekcyjnej, nazwy przyborów 
szkolnych, nazwy przedmiotów 
szkolnych), a także przyimki 
miejsca, czasownik be w pytaniach i 
krótkich odpowiedziach, zaimki 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (nazwy przedmiotów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, 
nazwy przyborów szkolnych, nazwy 
przedmiotów szkolnych), a także 
przyimki miejsca, czasownik be w 
pytaniach i krótkich odpowiedziach, 
zaimki pytające what, when, where, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2(nazwy przedmiotów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy 
przyborów szkolnych, nazwy 
przedmiotów szkolnych), a także 
przyimki miejsca, czasownik be w 
pytaniach i krótkich odpowiedziach, 
zaimki pytające what, when, where, who, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (nazwy przedmiotów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy 
przyborów szkolnych, nazwy 
przedmiotów szkolnych), a także przyimki 
miejsca, czasownik be w pytaniach i 
krótkich odpowiedziach, zaimki pytające 
what, when, where, who, przecinki i 



pytające what, when, where, who, 
przecinki i spójnik and. 

who, przecinki i spójnik and, 
popełniając nieliczne błędy. 

przecinki i spójnik and, popełniając 
liczne błędy. 

spójnik and, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją szkołę i 
przedmioty szkolne, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i 
przedmioty szkolne, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i przedmioty 
szkolne, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i przedmioty 
szkolne, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w której zakłada kartę 
członkowską, właściwie i zrozumiale 
reaguje w tego typu sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swoich 
danych osobowych, uwzględniając 
swoje imię i nazwisko oraz adres 
zamieszkania. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w której zakłada kartę 
członkowską, w miarę zrozumiale 
reaguje w tego typu sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swoich danych 
osobowych, uwzględniając swoje imię 
i nazwisko oraz adres zamieszkania, 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, w której zakłada kartę 
członkowską, właściwie i zrozumiale 
reaguje w tego typu sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swoich danych 
osobowych, uwzględniając swoje imię i 
nazwisko oraz adres zamieszkania, 
często wzorując się na modelu rozmowy 
i korzystając z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie, w której zakłada kartę 
członkowską, właściwie i zrozumiale 
reaguje w tego typu sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących swoich danych 
osobowych, uwzględniając swoje imię i 
nazwisko oraz adres zamieszkania, 
korzystając w dużej mierze z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
danymi osobowymi oraz z 
położeniem przedmiotów. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi oraz z położeniem 
przedmiotów, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi oraz z 
położeniem przedmiotów, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi oraz z 
położeniem przedmiotów, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, 
m.in., nazwy pomieszczeń w domu, 
nazwy elementów wyposażenia 
domu i mebli), czasownik be, 
konstrukcję There is/There are, 
przyimki miejsca, a,any. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w domu, nazwy 
elementów wyposażenia domu i 
mebli), czasownik be, konstrukcję 
There is/There are, przyimki miejsca, 
a,any, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w domu, nazwy elementów 
wyposażenia domu i mebli), czasownik 
be, konstrukcję There is/There are, 
przyimki miejsca, a,any, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w domu, nazwy elementów 
wyposażenia domu i mebli), czasownik 
be, konstrukcję There is/There are, 
przyimki miejsca, a,any, popełniając 
bardzo liczne błędy. 



Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis swojego 
pokoju, a także wybranego 
polskiego zamku w ramach pracy 
projektowej , nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis swojego 
pokoju, a także wybranego polskiego 
zamku w ramach pracy projektowej, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis swojego 
pokoju, a także wybranego polskiego 
zamku w ramach pracy projektowej, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis swojego 
pokoju, a także wybranego polskiego 
zamku w ramach pracy projektowej, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 4 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 4  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi o pozwolenie, udziela 
lub odmawia pozwolenia, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prosi o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących codziennych 
spraw, typu godzina, literowanie 
swojego imienia. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem się, 
podawaniem informacji dotyczących 
codziennych spraw, typu godzina, 
literowanie swojego imienia, 
popełniając niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych związanych 
z przedstawianiem się, podawaniem 
informacji dotyczących codziennych 
spraw, typu godzina, literowanie 
swojego imienia, często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie stara się reagować w 
typowych sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem się, 
podawaniem informacji dotyczących 
codziennych spraw, typu godzina, 
literowanie swojego imienia, korzystając 
w dużej mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
uprawianymi dyscyplinami 
sportowymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z uprawianymi 
dyscyplinami sportowymi, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z uprawianymi dyscyplinami 
sportowymi, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z uprawianymi dyscyplinami 
sportowymi, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4 (w tym, 
m.in., nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
nazwy dyscyplin sportowych), 
czasownik modalny can. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy dyscyplin sportowych), 
czasownik modalny can, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy dyscyplin sportowych), 
czasownik modalny can, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy dyscyplin sportowych), 
czasownik modalny can, popełniając 
bardzo liczne błędy. 



Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swojego ulubionego sportowca i 
jego/jej umiejętności, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swojego ulubionego sportowca i 
jego/jej umiejętności, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swojego ulubionego sportowca i jego/jej 
umiejętności, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swojego ulubionego sportowca i jego/jej 
umiejętności, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis rzeczy Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne zwierzęta, uwzględniając ich 
części ciała, wielkość i kolor, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, 
wielkość i kolor, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, wielkość i 
kolor, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, wielkość i 
kolor, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 5 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 5  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, 
m.in., nazwy zwierząt, nazwy części 
ciała zwierząt) a także przyimki 
miejsca, czasownik have/has got, 
spójnik and. 

 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
zwierząt, nazwy części ciała zwierząt) 
a także przyimki miejsca, czasownik 
have/has got, spójnik and, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
zwierząt, nazwy części ciała zwierząt) a 
także przyimki miejsca, czasownik 
have/has got, spójnik and, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy zwierząt, 
nazwy części ciała zwierząt) a także 
przyimki miejsca, czasownik have/has 
got, spójnik and, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
wymyślone przez siebie zwierzę i 
jego wygląd, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
wymyślone przez siebie zwierzę i jego 
wygląd, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
wymyślone przez siebie zwierzę i jego 
wygląd, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
wymyślone przez siebie zwierzę i jego 
wygląd, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 



Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
wygląd zewnętrzny osób, 
uwzględniając różne elementy 
twarzy i włosy, a także opisuje różne 
osoby z uwzględnieniem danych 
osobowych, wyglądu, osobowości i 
talentów, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny 
osób, uwzględniając różne elementy 
twarzy i włosy, a także opisuje różne 
osoby z uwzględnieniem danych 
osobowych, wyglądu, osobowości i 
talentów, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny osób, 
uwzględniając różne elementy twarzy i 
włosy, a także opisuje różne osoby z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny osób, 
uwzględniając różne elementy twarzy i 
włosy, a także opisuje różne osoby z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 6  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
ilustracje, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń porównuje ilustracje, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

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

Uczeń porównuje ilustracje, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
wyglądem różnych osób oraz 
posiadanymi rzeczami, członkami 
rodziny. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wyglądem 
różnych osób oraz posiadanymi 
rzeczami, członkami rodziny, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem różnych osób 
oraz posiadanymi rzeczami, członkami 
rodziny, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem różnych osób oraz 
posiadanymi rzeczami, członkami 
rodziny, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6 (w tym, 
m.in., przymiotniki i rzeczowniki, 
słownictwo służące opisywaniu 
wyglądu zewnętrznego, nazwy 
członków rodziny), a także 
czasownik have got, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki wskazujące 
this, that, these, those, spójniki and i 
but. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i 
rzeczowniki, słownictwo służące 
opisywaniu wyglądu zewnętrznego, 
nazwy członków rodziny), a także 
czasownik have got, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki wskazujące this, 
that, these, those, spójniki and i but, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i 
rzeczowniki, słownictwo służące 
opisywaniu wyglądu zewnętrznego, 
nazwy członków rodziny), a także 
czasownik have got, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki wskazujące this, 
that, these, those, spójniki and i but, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., przymiotniki i 
rzeczowniki, słownictwo służące 
opisywaniu wyglądu zewnętrznego, 
nazwy członków rodziny), a także 
czasownik have got, przymiotniki 
dzierżawcze, zaimki wskazujące this, 
that, these, those, spójniki and i but 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy tekst, w którym 
opisuje wybraną osobę ze swojej 
rodzin z uwzględnieniem danych 
osobowych, wyglądu, osobowości i 
talentów, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
wybraną osobę ze swojej rodzin z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
wybraną osobę ze swojej rodzin z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy tekst, w którym opisuje 
wybraną osobę ze swojej rodzin z 
uwzględnieniem danych osobowych, 
wyglądu, osobowości i talentów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
utalentowanych osób, opisanych w 
przeczytanym tekście, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
utalentowanych osób, opisanych w 
przeczytanym tekście, nie popełniając 
większych błędów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
utalentowanych osób, opisanych w 
przeczytanym tekście, nie popełniając 
większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
utalentowanych osób, opisanych w 
przeczytanym tekście, nie popełniając 
większych błędów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 



UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 7 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 7 i 
wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje bilet autobusowy, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń kupuje bilet autobusowy, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń kupuje bilet autobusowy, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń kupuje bilet autobusowy, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia dnia 
codziennego, nie popełniając 
większych błędów. 

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

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

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

Uzyskiwanie i udzielanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
często wykonywanymi zajęciami 
domowymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z często 
wykonywanymi zajęciami domowymi, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z często wykonywanymi 
zajęciami domowymi, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z często wykonywanymi 
zajęciami domowymi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7 (w tym, 
m.in., nazwy czynności dnia 
codziennego), a także czas present 
simple, przysłówki częstotliwości. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
czynności dnia codziennego), a także 
czas present simple, przysłówki 
częstotliwości, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
czynności dnia codziennego), a także 
czas present simple, przysłówki 
częstotliwości popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
czynności dnia codziennego), a także 
czas present simple, przysłówki 
częstotliwości, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
przebieg dnia, zachowując właściwą 
kolejność wydarzeń, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
przebieg dnia, zachowując właściwą 
kolejność wydarzeń, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
przebieg dnia, zachowując właściwą 
kolejność wydarzeń, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
przebieg dnia, zachowując właściwą 
kolejność wydarzeń, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 



Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 8 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8  
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie na temat swoich 
zainteresowań i hobby. 

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie 
na temat swoich zainteresowań i 
hobby, popełniając niewielkie błędy 
językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie na temat swoich 
zainteresowań i hobby, często wzorując 
się na modelu rozmowy i korzystając z 
pomocy nauczyciela, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie na temat swoich 
zainteresowań i hobby, korzystając w 
dużej mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

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

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8 (w tym, 
m.in., nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
nazwy zainteresowań i hobby, 
nazwy zwierząt), czas present 
simple, przysłówki częstotliwości, 
spójnik or. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy zainteresowań i hobby, 
nazwy zwierząt), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, spójnik or, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy zainteresowań i hobby, 
nazwy zwierząt), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, spójnik or, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy zainteresowań i hobby, 
nazwy zwierząt), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, spójnik or, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat 
spędzania swojego wolnego czasu, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat spędzania 
swojego wolnego czasu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat spędzania 
swojego wolnego czasu, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat spędzania 
swojego wolnego czasu, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Steps in English 2 

 

Kryteria oceny klasa V* 

WELCOME 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskiwanie i przekazywanie 
informacji 

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń tworzy opis wybranej gwiazdy 
muzyki pop oraz zespołu muzycznego, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przeprowadza rozmowę w 
sklepie, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Uczeń pisze tekst na temat swoich 
zwyczajów związanych z korzystaniem 
z urządzeń elektronicznych, recenzję 
gry komputerowej, krótką wiadomość 
tekstową, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis rzeczy Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne przedmioty, porównując je 
ze sobą, nie popełniając 
większych błędów. 

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

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

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

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
wybrane miejsca, uwzględniając 
ich nazwę, położenie, wygląd, 
panującą tam pogodę oraz 
ciekawe rzeczy do zobaczenia, 
nie popełniając większych błędów. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne miejsca w mieście, 
uwzględniając ich położenie, oraz 
miasta, uwzględniając ogólne 
informacje ich dotyczące, atrakcje 
turystyczne itp., nie popełniając 
większych błędów. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst, w którym 
opisuje swoje miejsce 
zamieszkania i inne miasta, 
uwzględniając informacje na temat 
ich wielkości i położenia, turystki, 
rozrywki, miejsc zakupów itp., nie 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miejsce zamieszkania i inne 
miasta, uwzględniając informacje na 
temat ich wielkości i położenia, 
turystki, rozrywki, miejsc zakupów 
itp., popełniając niewielkie błędy 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miejsce zamieszkania i inne 
miasta, uwzględniając informacje na 
temat ich wielkości i położenia, 
turystki, rozrywki, miejsc zakupów itp., 
popełniając błędy językowe, które w 

Uczeń pisze tekst, w którym opisuje 
swoje miejsce zamieszkania i inne 
miasta, uwzględniając informacje na 
temat ich wielkości i położenia, turystki, 
rozrywki, miejsc zakupów itp., 
popełniając błędy językowe, które w 



popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 



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

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z czynnościami, które miały 
miejsce w przeszłości, w tym 
minionymi wakacjami, 
weekendem, tygodniem. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
 
 
 
 



Steps in English 3 Kryteria oceny klasa VI* 

WELCOME 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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

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

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

Uczeń wydaje polecenia i reaguje na 
polecenia, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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



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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wyglądem 
różnych osób i rozpoznawaniem ludzi 
po wyglądzie, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem różnych osób i 
rozpoznawaniem ludzi po wyglądzie, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1, czasy 
present simple, present 
continuous,przyimki, tryb 
rozkazujący, znaki interpunkcyjne  

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 1, czasy present simple, 
present continuous,przyimki, tryb 
rozkazujący, znaki interpunkcyjne, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czasy present simple, 
present continuous,przyimki, tryb 
rozkazujący, znaki interpunkcyjne, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1, czasy present simple, 
present continuous,przyimki, tryb 
rozkazujący, znaki interpunkcyjne, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat 
ubrań noszonych przez różne 
osoby, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
ubrań noszonych przez różne 
osoby, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
ubrań noszonych przez różne osoby, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
ubrań noszonych przez różne osoby, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne zwierzęta i ich cechy, 
stosując różnorodne przymiotniki, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich 
cechy,, stosując w miarę 
różnorodne słownictwo, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich 
cechy, stosując podstawowe 
słownictwo, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta i ich 
cechy,popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny 
porównuje różne osoby, zwierzęta 
i rzeczy, stosując stopniowanie 
przymiotników, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń porównuje różne osoby, 
zwierzęta i rzeczy, stosując 
stopniowanie przymiotników, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje różne osoby, 
zwierzęta i rzeczy, stosując 
stopniowanie przymiotników, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje różne osoby, 
zwierzęta i rzeczy, stosując 
stopniowanie przymiotników, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z różnymi warunkami 
pogodowymi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z różnymi 
warunkami pogodowymi, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z różnymi 
warunkami pogodowymi, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z różnymi warunkami 
pogodowymi, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2, czas 
present simple, zaimki it, they, 
them, stopień wyższy i najwyższy 
przymiotników, kolejność 
przymiotników przed 
rzeczownikami w zdaniu, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 2, czas present simple, 
zaimki it, they, them, stopień wyższy 
i najwyższy przymiotników, 
kolejność przymiotników przed 
rzeczownikami w zdaniu, 
konstrukcję as/not as + przymiotnik 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas present simple, 
zaimki it, they, them, stopień wyższy i 
najwyższy przymiotników, kolejność 
przymiotników przed rzeczownikami 
w zdaniu, konstrukcję as/not as + 
przymiotnik + as, popełniając liczne 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2, czas present simple, 
zaimki it, they, them, stopień wyższy i 
najwyższy przymiotników, kolejność 
przymiotników przed rzeczownikami w 
zdaniu, konstrukcję as/not as + 
przymiotnik + as, popełniając bardzo 



konstrukcję as/not as + 
przymiotnik + as. 

+ as, popełniając nieliczne błędy. błędy. liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje wybrane zwierzę, 
tekst na temat adopcji zwierzęcia, 
pocztówkę z niezwykłych wakacji, 
nie popełniając większych błędów 
i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybrane zwierzę, 
tekst na temat adopcji zwierzęcia, 
pocztówkę z niezwykłych wakacji, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst 
na temat adopcji zwierzęcia, 
pocztówkę z niezwykłych wakacji, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń opisuje wybrane zwierzę, tekst 
na temat adopcji zwierzęcia, 
pocztówkę z niezwykłych wakacji, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych zwierząt oraz musicali, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych zwierząt oraz musicali, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych zwierząt oraz musicali, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych zwierząt oraz musicali, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z ulubionym i najmniej lubianym 
jedzeniem. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z ulubionym i 
najmniej lubianym jedzeniem, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z ulubionym i 
najmniej lubianym jedzeniem, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionym i najmniej 
lubianym jedzeniem, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3, czas 
present simple, liczebniki 
porządkowe, przedimki a, an, the, 
zaimki some i any, wyrażenie 
There is/are. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 3, czas present simple, 
liczebniki porządkowe, przedimki a, 
an, the, zaimki some i any, 
wyrażenie There is/are, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas present simple, 
liczebniki porządkowe, przedimki a, 
an, the, zaimki some i any, wyrażenie 
There is/are, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3, czas present simple, 
liczebniki porządkowe, przedimki a, an, 
the, zaimki some i any, wyrażenie 
There is/are, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń składa zaproszenie, 
przyjmuje zaproszenia i odmawia 
na zaproszenia, stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń składa zaproszenie, 
przyjmuje zaproszenia i odmawia na 
zaproszenia, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje 
zaproszenia i odmawia na 
zaproszenia, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń składa zaproszenie, przyjmuje 
zaproszenia i odmawia na 
zaproszenia, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze zaproszenie na 
przyjęcie i pozytywną lub 
negatywną odpowiedź na 
zaproszenie, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze zaproszenie na 
przyjęcie i pozytywną lub 
negatywną odpowiedź na 
zaproszenie, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie 
i pozytywną lub negatywną 
odpowiedź na zaproszenie, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

 

Uczeń pisze zaproszenie na przyjęcie i 
pozytywną lub negatywną odpowiedź 
na zaproszenie, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 



UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o radę i udziela rad, 
dotyczących wyboru 
odpowiednich środków transportu, 
kupuje bilet na pociąg ,stosując 
właściwe formy grzecznościowe, 
nie popełniając większych błędów.  

Uczeń pyta o radę i udziela rad, 
dotyczących wyboru odpowiednich 
środków transportu, kupuje bilet na 
pociąg, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o radę i udziela rad, 
dotyczących wyboru odpowiednich 
środków transportu, kupuje bilet na 
pociąg, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta o radę i udziela rad, 
dotyczących wyboru odpowiednich 
środków transportu, kupuje bilet na 
pociąg, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z położeniem miejsc na mapie, 
kierunkami świata, 
podróżowaniem pociągiem. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z położeniem 
miejsc na mapie, kierunkami świata, 
podróżowaniem pociągiem, 
popełniając drobne błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z położeniem 
miejsc na mapie, kierunkami świata, 
podróżowaniem pociągiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem miejsc na 
mapie, kierunkami świata, 
podróżowaniem pociągiem, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, czas 
present simple, czasownik to be w 
czasie past simple, czasowniki 
regularne i nieregularne w czasie 
past simple, spójniki and, but, or, 
so, because. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 4, czas present simple, 
czasownik to be w czasie past 
simple, czasowniki regularne i 
nieregularne w czasie past simple, 
spójniki and, but, or, so, because, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4, czas present simple, 
czasownik to be w czasie past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne w 
czasie past simple, spójniki and, but, 
or, so, because, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 44, czas present simple, 
czasownik to be w czasie past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne w 
czasie past simple, spójniki and, but, 
or, so, because, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
nie popełniając większych błędów 
i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacji, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
swój dom/mieszkanie, 
uwzględniając elementy jego 
wyposażenia, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje swój 
dom/mieszkanie, uwzględniając 
elementy jego wyposażenia, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 

Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, 
uwzględniając elementy jego 
wyposażenia, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 

Uczeń opisuje swój dom/mieszkanie, 
uwzględniając elementy jego 
wyposażenia, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 



zrozumienie wypowiedzi. wypowiedzi. wypowiedzi. 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń opowiada o minionych 
wydarzeniach i reaguje na dobre i 
złe wiadomości, stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń opowiada o minionych 
wydarzeniach i reaguje na dobre i 
złe wiadomości, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opowiada o minionych 
wydarzeniach i reaguje na dobre i złe 
wiadomości, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opowiada o minionych 
wydarzeniach i reaguje na dobre i złe 
wiadomości, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z wydarzeniami z przeszłości. 

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

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

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

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
postacie z książek, filmów 
programów telewizyjnych i/lub gier 
komputerowych, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje postacie z książek, 
filmów programów telewizyjnych 
i/lub gier komputerowych, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje postacie z książek, 
filmów programów telewizyjnych i/lub 
gier komputerowych, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje postacie z książek, 
filmów programów telewizyjnych i/lub 
gier komputerowych, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5, czasy 
present simple, past simple, past 
continuous, mowę niezależną 
(Direct speech). 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 5, czasy present simple, 
past simple, past continuous, mowę 
niezależną (Direct speech), 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czasy present simple, 
past simple, past continuous, mowę 
niezależną (Direct speech), 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5, czasy present simple, past 
simple, past continuous, mowę 
niezależną (Direct speech), 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wstęp opowiadania, 
krótki tekst na temat przeczytanej 
przez siebie książki, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze wstęp opowiadania, 
krótki tekst na temat przeczytanej 
przez siebie książki, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wstęp opowiadania, 
krótki tekst na temat przeczytanej 
przez siebie książki, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

pisze wstęp opowiadania, krótki tekst 
na temat przeczytanej przez siebie 
książki, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
historii o dziwnych stworach i 
potworach, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
historii o dziwnych stworach i 
potworach, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
historii o dziwnych stworach i 
potworach, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
historii o dziwnych stworach i 
potworach, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje bilet i uzyskuje 
potrzebne informacje w kinie, 
udziela rad, stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń kupuje bilet i uzyskuje 
potrzebne informacje w kinie, 
udziela rad, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń kupuje bilet i uzyskuje 
potrzebne informacje w kinie, udziela 
rad, stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń kupuje bilet i uzyskuje 
potrzebne informacje w kinie, udziela 
rad, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane 
z seansami kinowymi, 
kupowaniem biletu na film itp. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z seansami 
kinowymi, kupowaniem biletu na 
film itp, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z seansami 
kinowymi, kupowaniem biletu na film 
itp, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z seansami kinowymi, 
kupowaniem biletu na film itp, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, czas 
present simple, czasowniki 
modalne must, should, przysłówki 
sposobu. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 6, czas present simple, 
czasowniki modalne must, should, 
przysłówki sposobu, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
czasowniki modalne must, should, 
przysłówki sposobu, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6, czas present simple, 
czasowniki modalne must, should, 
przysłówki sposobu, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze recenzję filmu oraz 
programu telewizyjnego, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze recenzję filmu oraz 
programu telewizyjnego, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze recenzję filmu oraz 
programu telewizyjnego, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze recenzję filmu oraz 
programu telewizyjnego, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
różnych gatunków filmowych, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków filmowych, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków filmowych, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych gatunków filmowych, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje różne towary w 
sklepie, składa propozycje i 
obietnice, podejmuje decyzje, 
przeprasza, stosując właściwe 
formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń kupuje różne towary w 
sklepie, składa propozycje i 
obietnice, podejmuje decyzje, 
przeprasza, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń kupuje różne towary w sklepie, 
składa propozycje i obietnice, 
podejmuje decyzje, przeprasza, 
stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń kupuje różne towary w sklepie, 
składa propozycje i obietnice, 
podejmuje decyzje, przeprasza, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża 
swoje plany i zamierzenia 
dotyczące przyszłego weekendu, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące przyszłego 
weekendu, popełniając drobne 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące przyszłego 
weekendu, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoje plany i 
zamierzenia dotyczące przyszłego 
weekendu, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 



Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 7, czas 
present simple, zaimki pytające, 
will dla wyrażania decyzji, 
obietnicy i propozycji, tryb 
rozkazujący. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 7, czas present simple, 
zaimki pytające, will dla wyrażania 
decyzji, obietnicy i propozycji, tryb 
rozkazujący, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, czas present simple, 
zaimki pytające, will dla wyrażania 
decyzji, obietnicy i propozycji, tryb 
rozkazujący, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7, czas present simple, 
zaimki pytające, will dla wyrażania 
decyzji, obietnicy i propozycji, tryb 
rozkazujący, popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst reklamy dla 
centrum handlowego i dla 
piekarni, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst reklamy dla 
centrum handlowego i dla piekarni, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst reklamy dla 
centrum handlowego i dla piekarni, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze tekst reklamy dla centrum 
handlowego i dla piekarni, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 
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Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje 
czynności i wydarzenia z 
niedalekiej przeszłości, mające 
wpływ na teraźniejszość, nie 
popełniając większych błędów. 

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prowadzi rozmowę u 
lekarza, opisując swoje urazy, 
symptomy chorób i dolegliwości, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, 
opisując swoje urazy, symptomy 
chorób i dolegliwości, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, 
opisując swoje urazy, symptomy 
chorób i dolegliwości, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę u lekarza, 
opisując swoje urazy, symptomy 
chorób i dolegliwości, nie stosując 
właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 8, czas 
present simple, czas present 
perfect, czas past simple, 
czasowniki regularne i 
nieregularne. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 8, czas present simple, 
czas present perfect, czas past 
simple, czasowniki regularne i 
nieregularne, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, czas present simple, czas 
present perfect, czas past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8, czas present simple, czas 
present perfect, czas past simple, 
czasowniki regularne i nieregularne, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wiadomość e-mail z 
pobytu w szpitalu oraz do 
kolegi/koleżanki, 
będącego/będącej w szpitalu, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail z 
pobytu w szpitalu oraz do 
kolegi/koleżanki, będącego/będącej 
w szpitalu, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail z 
pobytu w szpitalu oraz do 
kolegi/koleżanki, będącego/będącej w 
szpitalu, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

Uczeń pisze wiadomość e-mail z 
pobytu w szpitalu oraz do 
kolegi/koleżanki, będącego/będącej w 
szpitalu, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

*Uczniowie, którzy posiadają opinie PPP lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania oceniani będą według zaleceń zawartych w opinii lub 

orzeczeniu. 


