
 

                         Wymagania edukacyjne z j. angielskiego i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

                                                                          w roku szkolnym 2019/2020 

                                                                                               klasa V 

Celem uczestnictwa w lekcjach j. angielskiego jest nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiające dalsze kształcenie w szkole ponadpodstawowej. Na lekcji każdy uczeń traktowany jest z 
szacunkiem, takiego samego szacunku wymaga się od niego w stosunku do wszystkich osób pracujących na lekcji. 

1. Obowiązkiem ucznia jest przynoszenie na lekcje: podręcznika, ćwiczeń, zeszytu przedmiotowego 

2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności uczniów: odpowiedzi ustne, prace klasowe(godzinne sprawdziany), krótkie sprawdziany (do 20 min) , kartkówki ( ok. 10 min) – 
kartkówki nie muszą być wcześniej zapowiadane, praca na lekcji, aktywna praca w grupach, zadania pisemne.  

3. Odpowiedzi ustne, prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe. 

4. Praca klasowa zapowiedziana jest co najmniej na tydzień wcześniej i omawiany jest jej zakres. 

5. Jeżeli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, to powinien ją napisać w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły. W wypadku oszukiwania nauczyciela , uczeń 
otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwością jej poprawy. 

6. Uczeń może poprawić ocenę z pracy klasowej w ciągu 2 tygodni od oddania sprawdzonych prac. Może ją poprawić tylko jeden raz. Przy poprawianiu prac klasowych oraz 
pisaniu w drugim terminie kryteria ocen nie zmieniają się. Na poprawienie oceny ustnej uczeń ma jeden tydzień. 

7. Uczniowie nieobecni na krótkich sprawdzianach piszą je w możliwie najbliższym terminie. Dopuszczalne jest ustne zaliczenie danej partii materiału. 

8. Uczeń ma obowiązek przedstawić rodzicom do podpisania oceny z prac klasowych i sprawdzianów. 

9. Prace klasowe oraz sprawdziany przechowywane są w szkole. 

10. Nie ma możliwości poprawiania ocen tydzień przed klasyfikacją.  

11. Nie ocenia się uczniów do 5 dni po dłuższej ( co najmniej tydzień) usprawiedliwionej nieobecności w szkole. 

12. Nie ocenia się ucznia w trudnej sytuacji losowej. 

13. Uczeń, który opuścił więcej niż 50% lekcji nie może być klasyfikowany z przedmiotu. 



 

14. Szczególne kryteria wymagań na poszczególne oceny są do wglądu w kancelarii szkolnej,  u nauczyciela oraz na stronie internetowej szkoły. 

Kryteria oceniania z języka angielskiego  
dla klasy V 

Podręcznik Steps Plus dla klasy V 
Rok szkolny 2019/ 2020 

 

Wydawnictwo Oxford University Press 

Welcome   

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA   

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje dom i 
jego pomieszczenia, położenie różnych 
przedmiotów , mebli i sprzętów, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje dom i jego 
pomieszczenia, położenie różnych 
przedmiotów , mebli i sprzętów, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje dom i jego pomieszczenia, 
położenie różnych przedmiotów , mebli i 
sprzętów, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje dom i jego 
pomieszczenia, położenie różnych 
przedmiotów , mebli i sprzętów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi i 
ich umiejętności, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje ludzi i ich 
umiejętności, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

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

Uczeń opisuje ludzi i ich umiejętności, 
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 
Welcome 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 Welcome 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 Welcome 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 
Welcome 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 siebie i 
innych osób, podawaniem informacji 
związanych z danymi osobowymi, 
dotyczących między innymi 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem 
siebie i innych osób, podawaniem 
informacji związanych z danymi 
osobowymi, dotyczących między 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem siebie i innych osób, 
podawaniem informacji związanych z 
danymi osobowymi, dotyczących między 
innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania , często wzorując się na 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z 
przedstawianiem siebie i innych osób, 
podawaniem informacji związanych z 
danymi osobowymi, dotyczących 
między innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania, korzystając w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, 



 

 

 

 

pochodzenia i miejsca zamieszkania. innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

modelu rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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

Opis przedmiotów/zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
zwierzęta, uwzględniając ich wygląd i 
umiejętności, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i 
umiejętności, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i umiejętności, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i umiejętności, 
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 przedmiotów i osób 
w domu, miejscem wykonywania 
różnych czynności dnia codziennego, 
posiadaniem różnych przedmiotów i 
zwierząt. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z położeniem 
różnych przedmiotów i osób w 
domu, miejscem wykonywania 
różnych czynności dnia 
codziennego, posiadaniem różnych 
przedmiotów i zwierząt, 
popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem różnych 
przedmiotów i osób w domu, miejscem 
wykonywania różnych czynności dnia 
codziennego, posiadaniem różnych 
przedmiotów i zwierząt, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z położeniem różnych 
przedmiotów i osób w domu, miejscem 
wykonywania różnych czynności dnia 
codziennego, posiadaniem różnych 
przedmiotów i zwierząt, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Welcome (w tym, 
m.in., nazwy członków rodziny, nazwy 
części domu i pomieszczeń, mebli, 
nazwy czynności higienicznych, nazwy 
owoców, warzyw i innych produktów 
żywnościowych), twierdzenia, pytania i 
przeczenia z czasownikiem to be, 
czasownik have got, czasownik can, 
przyimki miejsca, zaimki dopełnieniowe 
(object pronouns), zaimki osobowe. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału Welcome (w tym, m.in., 
nazwy członków rodziny, nazwy 
części domu i pomieszczeń, mebli, 
nazwy czynności higienicznych, 
nazwy owoców, warzyw i innych 
produktów żywnościowych), 
twierdzenia, pytania i przeczenia z 
czasownikiem to be, czasownik 
have got, czasownik can, przyimki 
miejsca, zaimki dopełnieniowe 
(object pronouns), zaimki 
osobowe, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 
członków rodziny, nazwy części domu i 
pomieszczeń, mebli, nazwy czynności 
higienicznych, nazwy owoców, warzyw i 
innych produktów żywnościowych), 
twierdzenia, pytania i przeczenia z 
czasownikiem to be, czasownik have got, 
czasownik can, przyimki miejsca, zaimki 
dopełnieniowe (object pronouns), zaimki 
osobowe, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 
członków rodziny, nazwy części domu i 
pomieszczeń, mebli, nazwy czynności 
higienicznych, nazwy owoców, warzyw i 
innych produktów żywnościowych), 
twierdzenia, pytania i przeczenia z 
czasownikiem to be, czasownik have 
got, czasownik can, przyimki miejsca, 
zaimki dopełnieniowe (object pronouns), 
zaimki osobowe, 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 ubiór, nie 
popełniając większych błędów. 

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

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

Uczeń opisuje siebie i inne osoby, 
uwzględniając ubiór, 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 uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych informacji na 
swój temat. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych informacji 
na swój temat, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych 
informacji na swój temat, 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 
uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych 
informacji na swój temat, 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 
czynnościami wykonywanymi w wolnym 
czasie. 

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z 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 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 (w tym, m.in., 
nazwy ubrań, czynności wykonywanych 
w wolnym czasie, codziennych 
czynności), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, czasownik 
have got. 

 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy 
ubrań, czynności wykonywanych w 
wolnym czasie, codziennych 
czynności), czas present simple, 
przysłówki częstotliwości, 
czasownik have got, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, codziennych czynności), czas 
present simple, przysłówki częstotliwości, 
czasownik have got, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in., nazwy ubrań, 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, codziennych czynności), czas 
present simple, przysłówki 
częstotliwości, czasownik have got, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, 
uwzględniając podstawowe informacje 
na jego/jej temat, wygląd, 
zainteresowania, upodobania itp., pisze 
zaproszenie na urodziny, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy opis swojego 
przyjaciela, uwzględniając 
podstawowe informacje na jego/jej 
temat, wygląd, zainteresowania, 
upodobania itp., pisze zaproszenie 
na urodziny, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, 
uwzględniając podstawowe informacje na 
jego/jej temat, wygląd, zainteresowania, 
upodobania itp., pisze zaproszenie na 
urodziny, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy opis swojego przyjaciela, 
uwzględniając podstawowe informacje 
na jego/jej temat, wygląd, 
zainteresowania, upodobania itp., pisze 
zaproszenie na urodziny, 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, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje różne 
pomieszczenia, stosując w miarę 
różnorodne słownictwo, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

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

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

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
swoją szkołę ze szkołą opisaną w 
przeczytanym tekście, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń porównuje swoją szkołę ze 
szkołą opisaną w przeczytanym 
tekście, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoją szkołę ze szkołą 
opisaną w przeczytanym tekście, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoją szkołę ze 
szkołą opisaną w przeczytanym tekście, 
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 oferuje, zamawia jedzenie i 
napoje w restauracji lub barze, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i 
napoje w restauracji lub barze, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje 
w restauracji lub barze, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i 
napoje w restauracji lub barze, 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 
przebywaniem różnych osób w 
pomieszczeniach szkolnych, 
przedmiotami i osobami znajdującymi 
się w określonych pomieszczeniach. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
przebywaniem różnych osób w 
pomieszczeniach szkolnych, 
przedmiotami i osobami 
znajdującymi się w określonych 
pomieszczeniach, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przebywaniem różnych osób w 
pomieszczeniach szkolnych, przedmiotami 
i osobami znajdującymi się w określonych 
pomieszczeniach, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przebywaniem różnych osób 
w pomieszczeniach szkolnych, 
przedmiotami i osobami znajdującymi 
się w określonych pomieszczeniach, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2 (w tym, m.in., 
nazwy pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i 
elementów wyposażenia, nazwy 
napojów i jedzenia, produktów 
spożywczych), some, any, przedimki 
a/an, konstrukcję There is/There are, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy 
mebli i elementów wyposażenia, 
nazwy napojów i jedzenia, 
produktów spożywczych), some, 
any, przedimki a/an, konstrukcję 
There is/There are, rzeczowniki 
policzalne i niepoliczalne, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i 
elementów wyposażenia, nazwy napojów i 
jedzenia, produktów spożywczych), some, 
any, przedimki a/an, konstrukcję There 
is/There are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
pomieszczeń w szkole, nazwy 
przedmiotów szkolnych, nazwy mebli i 
elementów wyposażenia, nazwy 
napojów i jedzenia, produktów 
spożywczych), some, any, przedimki 
a/an, konstrukcję There is/There are, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
popełniając bardzo liczne błędy. 



 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swoją szkołę i 
pomieszczenia w niej się znajdujące, 
przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i 
pomieszczenia w niej się 
znajdujące, przygotowuje projekt 
menu do szkolnej stołówki, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i 
pomieszczenia w niej się znajdujące, 
przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swoją szkołę i 
pomieszczenia w niej się znajdujące, 
przygotowuje projekt menu do szkolnej 
stołówki, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny opisuje sposób 
przygotowania wybranej potrawy, 
uwzględniając ilość potrzebnych 
składników, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje sposób 
przygotowania wybranej potrawy, 
uwzględniając ilość potrzebnych 
składników, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania 
wybranej potrawy, uwzględniając ilość 
potrzebnych składników, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje sposób przygotowania 
wybranej potrawy, uwzględniając ilość 
potrzebnych składników, 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 

Opis upodobań Uczeń w sposób płynny opisuje swoje 
upodobania muzyczne oraz ulubionych 
wykonawców muzycznych, wyraża 
swoje upodobania na temat koncertów i 
musicali, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje swoje upodobania 
muzyczne oraz ulubionych 
wykonawców muzycznych, wyraża 
swoje upodobania na temat 
koncertów i musicali, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje upodobania 
muzyczne oraz ulubionych wykonawców 
muzycznych, wyraża swoje upodobania na 
temat koncertów i musicali, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swoje upodobania 
muzyczne oraz ulubionych wykonawców 
muzycznych, wyraża swoje upodobania 
na temat koncertów i musicali, 
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 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 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
wybraną gwiazdę muzyki, 
uwzględniając podstawowe informacje 
na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, 
nie popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje wybraną gwiazdę 
muzyki, uwzględniając 
podstawowe informacje na jej 
temat, wygląd oraz swoją opinię, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, 
uwzględniając podstawowe informacje na 
jej temat, wygląd oraz swoją opinię, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wybraną gwiazdę muzyki, 
uwzględniając podstawowe informacje 
na jej temat, wygląd oraz swoją opinię, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 



 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń sugeruje i proponuje różne formy 
spędzenia czasu i reaguje na takie 
propozycje zgadzając się lub udzielając 
odmowy, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń sugeruje i proponuje różne 
formy spędzenia czasu i reaguje 
na takie propozycje zgadzając się 
lub udzielając odmowy, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy 
spędzenia czasu i reaguje na takie 
propozycje zgadzając się lub udzielając 
odmowy, stosując częściowo odpowiednie 
formy grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy 
spędzenia czasu i reaguje na takie 
propozycje zgadzając się lub udzielając 
odmowy, 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 3 (w tym, m.in., 
nazwy gatunków muzycznych, 
instrumentów muzycznych, nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie), czas present continuous. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, 
instrumentów muzycznych, nazwy 
czynności wykonywanych w 
wolnym czasie), czas present 
continuous, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy gatunków 
muzycznych, instrumentów muzycznych, 
nazwy czynności wykonywanych w wolnym 
czasie), czas present continuous, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy 
gatunków muzycznych, instrumentów 
muzycznych, nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie), czas 
present continuous, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

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

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

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

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej 
gwiazdy muzyki, 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 
czynności odbywające się w momencie 
mówienia, sposoby korzystania z 
komputera, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje czynności 
odbywające się w momencie 
mówienia, sposoby korzystania z 
komputera, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności odbywające się w 
momencie mówienia, sposoby korzystania 
z komputera, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje czynności odbywające 
się w momencie mówienia, sposoby 
korzystania z komputera, 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 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. 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, 
właściwie i zrozumiale reaguje w 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z robieniem zakupów w 
sklepie elektronicznym i pytaniem o 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z robieniem zakupów 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z robieniem 
zakupów w sklepie elektronicznym i 
pytaniem o cenę, często wzorując się na 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z robieniem 
zakupów w sklepie elektronicznym i 
pytaniem o cenę, korzystając w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, 



 

cenę. w sklepie elektronicznym i 
pytaniem o cenę, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

modelu rozmowy i korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.. 

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 
przynależnością różnych przedmiotów, 
wykonywanymi w danej chwili 
czynnościami, korzystaniem z różnych 
urządzeń elektronicznych. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
przynależnością różnych 
przedmiotów, wykonywanymi w 
danej chwili czynnościami, 
korzystaniem z różnych urządzeń 
elektronicznych, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przynależnością różnych 
przedmiotów, wykonywanymi w danej 
chwili czynnościami, korzystaniem z 
różnych urządzeń elektronicznych, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z przynależnością różnych 
przedmiotów, wykonywanymi w danej 
chwili czynnościami, korzystaniem z 
różnych 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 (w tym, m.in., 
słownictwo związane z komputerami i 
technologią informacyjno-
komunikacyjną, wyrażenia związane z 
robieniem zakupów), czas present 
simple, czas present continuous, zaimki 
dzierżawcze, przedimki a/an i the, 
spójnik because. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 4 (w tym, m.in., 
słownictwo związane z 
komputerami i technologią 
informacyjno-komunikacyjną, 
wyrażenia związane z robieniem 
zakupów), czas present simple, 
czas present continuous, zaimki 
dzierżawcze, przedimki a/an i the, 
spójnik because, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z komputerami i technologią 
informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia 
związane z robieniem zakupów), czas 
present simple, czas present continuous, 
zaimki dzierżawcze, przedimki a/an i the, 
spójnik because, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z komputerami i technologią 
informacyjno-komunikacyjną, wyrażenia 
związane z robieniem zakupów), czas 
present simple, czas present 
continuous, zaimki dzierżawcze, 
przedimki a/an i the, spójnik because, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat korzystania 
z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w codziennym życiu, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat 
korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w 
codziennym życiu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z 
technologii informacyjno-komunikacyjnych 
w codziennym życiu, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania 
z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w codziennym życiu, 
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 technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych 
technologii informacyjno-komunikacyjnych i 
cyfrowej szkoły, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych technologii informacyjno-
komunikacyjnych i cyfrowej szkoły, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

UNIT 5   

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA   

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 



 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
krajobraz, miejsca geograficzne, 
uwzględniając jego elementy oraz swoją 
opinię na jego temat, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje krajobraz, miejsca 
geograficzne, uwzględniając jego 
elementy oraz swoją opinię na jego 
temat, popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje krajobraz, miejsca 
geograficzne, uwzględniając jego elementy 
oraz swoją opinię na jego temat, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje krajobraz, miejsca 
geograficzne, uwzględniając jego 
elementy oraz swoją opinię na jego 
temat, 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 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje związane z cechami 
zwierząt, ludzi i miejsc. 

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 5 (w tym, m.in., 
nazwy elementów krajobrazu), spójnik 
because, przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
elementów krajobrazu), spójnik 
because, przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
elementów krajobrazu), spójnik because, 
przymiotniki w stopniu wyższym i 
najwyższym, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
elementów krajobrazu), spójnik 
because, przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce geograficzne, 
nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis 
ilustracji przedstawiającej miejsce 
geograficzne, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce geograficzne, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce geograficzne, 
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 niebezpiecznych zwierząt, nie 
popełniając większych błędów. 

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

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

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych niebezpiecznych zwierząt, 
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 



 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje 
położenie różnych miejsc w mieście, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje położenie różnych 
miejsc w mieście, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc w 
mieście, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje położenie różnych miejsc 
w mieście, 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 
swoje miasto i inne miasta, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń porównuje swoje miasto i 
inne miasta, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoje miasto i inne 
miasta, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń porównuje swoje miasto i inne 
miasta, 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 pytaniem o drogę i 
wskazywaniem drogi. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z pytaniem o drogę i 
wskazywaniem drogi, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z pytaniem o 
drogę i wskazywaniem drogi, 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 pytaniem 
o drogę i wskazywaniem drogi, 
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 6 (w tym, m.in., 
nazwy miejsc i instytucji w mieście), 
przyimki miejsca, konstrukcję There 
is/There are w czasie teraźniejszym i 
przeszłym, czasownik to be w czasie 
past simple. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
miejsc i instytucji w mieście), 
przyimki miejsca, konstrukcję 
There is/There are w czasie 
teraźniejszym i przeszłym, 
czasownik to be w czasie past 
simple, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i 
instytucji w mieście), przyimki miejsca, 
konstrukcję There is/There are w czasie 
teraźniejszym i przeszłym, czasownik to be 
w czasie past simple, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy miejsc i 
instytucji w mieście), przyimki miejsca, 
konstrukcję There is/There are w czasie 
teraźniejszym i przeszłym, czasownik to 
be w czasie past simple, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub 
miejscowości, w której mieszka, 
uwzględniając możliwości spędzania w 
niej różnych form aktywności, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta 
lub miejscowości, w której 
mieszka, uwzględniając możliwości 
spędzania w niej różnych form 
aktywności, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub 
miejscowości, w której mieszka, 
uwzględniając możliwości spędzania w niej 
różnych form aktywności, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis miasta lub 
miejscowości, w której mieszka, 
uwzględniając możliwości spędzania w 
niej różnych form aktywności, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 7   

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ OCENA   



 

PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje osobę, 
którą podziwia, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń opisuje osobę, którą 
podziwia, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje osobę, którą podziwia, 
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 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 prowadzi krótką rozmowę 
telefoniczną, podczas której proponuje 
wspólne spędzenie czasu, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń prowadzi krótką rozmowę 
telefoniczną, podczas której 
proponuje wspólne spędzenie 
czasu, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i 
prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, 
podczas której proponuje wspólne 
spędzenie czasu, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi krótką rozmowę 
telefoniczną, podczas której proponuje 
wspólne spędzenie czasu, 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 planami 
zawodowymi. 

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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z planami zawodowymi, 
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 zawodów i miejsc ich 
wykonywania, historią i atrakcjami 
turystycznymi w Londynie), czas past 
simple, czasowniki regularne i 
nieregularne. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
zawodów i miejsc ich 
wykonywania, historią i atrakcjami 
turystycznymi w Londynie), czas 
past simple, czasowniki regularne i 
nieregularne, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy zawodów i 
miejsc ich wykonywania, historią i 
atrakcjami turystycznymi w Londynie), czas 
past simple, czasowniki regularne i 
nieregularne, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
zawodów i miejsc ich wykonywania, 
historią i atrakcjami turystycznymi w 
Londynie), czas past simple, czasowniki 
regularne i nieregularne, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list prywatny o niezwykle 
spędzonym dniu, nie popełniając 
większych błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze list prywatny o 
niezwykle spędzonym dniu, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle 
spędzonym dniu, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle 
spędzonym dniu, 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 zawodów, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
różnych zawodów, nie popełniając 
większych błędów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat różnych 
zawodów, nie popełniając większych 
błędów, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

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



 

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. 

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 rozmawia na temat minionych 
wakacji, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń rozmawia na temat 
minionych wakacji, stosując 
właściwe formy grzecznościowe i 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

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

Uczeń rozmawia na temat minionych 
wakacji, 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 
wykonywanymi w przeszłości 
czynnościami i wydarzeniami z 
przeszłości. 

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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wykonywanymi w 
przeszłości czynnościami i 
wydarzeniami z przeszłości, 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 państw, narodowości, słownictwo 
związane z podróżowaniem i turystyką), 
czas past simple, przysłówki. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
państw, narodowości, słownictwo 
związane z podróżowaniem i 
turystyką), czas past simple, 
przysłówki, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, 
narodowości, słownictwo związane z 
podróżowaniem i turystyką), czas past 
simple, przysłówki, popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy państw, 
narodowości, słownictwo związane z 
podróżowaniem i turystyką), czas past 
simple, przysłówki, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze list e-mail, w którym 
opisuje poznaną ekscytujące 
wydarzenie, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze list e-mail, w którym 
opisuje poznaną ekscytujące 
wydarzenie, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje 
poznaną ekscytujące wydarzenie, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze list e-mail, w którym opisuje 
poznaną ekscytujące wydarzenie, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

 



 

 



 

Ocenę celujący otrzymuje uczeń, który: 

 

 MÓWIENIE  

• działa na poziomie kompetencji nieuświadomionej;  

• jest w stanie wygenerować róŻnorodne komunikaty z zastosowanie zróżnicowanych elementów 

  języka w szerokim spektrum tematycznym i róŻnorodnych sytuacjach komunikacyjnych;  

• opanował prawie bezbłędnie artykulację, intonację i akcent;  

• wypowiada się w tempie naturalnym, z zachowaniem poprawności, czytelności i spójności 

  komunikatu; 

 • używa złożonych struktur, metafor, innych zabiegów stylistycznych  

 

PISANIE 

• świadomie dokonuje selekcji środków językowych dla pełniejszego wyróżnienia obranego stylu 

  wypowiedzi;  

• przedstawia temat wieloaspektowo, wnikliwie i kreatywnie; 

• posługuje się bogatym słownictwem i podejmuje skuteczne próby tworzenia skomplikowanych 

  struktur składniowych;  

• nie popełnia błędów ortograficznych i gramatycznych;  

 

SŁUCHANIE  



 

• bezbłędnie określa ogólny sens i intencje autora wysłuchanej wypowiedzi; 

• wyodrębnia w wysłuchanym komunikacie wszystkie żądane informacje;  

• niezależnie od tempa wypowiedzi prawidłowo dzieli strumień mowy; 

• potrafi rozróżnić i określić typy intonacji i odmiany języka;  

 

CZYTANIE  

• stosuje zróżnicowane strategie czytania; 

 • potrafi w szybkim tempie zapoznać się i zrozumieć różnorodne komunikaty; 

 • w sposób zautomatyzowany, bez przerywania procesu czytania, rozpoznaje, rozróżnia oraz 

   przewiduje jednostki leksykalne lub formy gramatyczne i określa znaczenie nieznanych słów 

   na podstawie ich analizy słowotwórczej lub kontekstu;  

• bezbłędnie wyodrębnia informacje, fakty i opinie główne spośróddrugorzędowych;  

• prawidłowo określa formę, funkcje, styl, język, intencje autora i potencjalnego odbiorcę;  

• formułuje na podstawie przeczytanego tekstu opinie i oceny, które mają charakter indywidualny, 

  świadczący o pogłębionej analizie tekstu.  


