
 

                          Wymagania edukacyjne z j. angielskiego i sposoby sprawdzania osiągnięć uczniów 

                                                                          w roku szkolnym 2019/2020 

                                                                                               klasa VI 

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 VI  
Podręcznik Steps Plus do klasy VI 

 

Rok szkolny 2019/ 2020 

Wydawnictwo Oxford University Press 

WyWwdawnictwo Oxford Universi 

Welcome   

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA   

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje ludzi 
podając podstawowe o nich informacje, 
opisuje ich wygląd zewnętrzny, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje ludzi podając 
podstawowe o nich informacje, 
opisuje ich wygląd zewnętrzny 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi podając podstawowe o 
nich informacje, opisuje ich wygląd 
zewnętrzny popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje ludzi podając 
podstawowe o nich informacje, opisuje 
ich wygląd zewnętrzny 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 
pochodzenia i miejsca zamieszkania, 
reaguje właściwie na polecenia 
wykonywanie różnych czynności. 

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 
innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania, reaguje właściwie 

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, reaguje właściwie na 
polecenia wykonywanie różnych czynności 
często wzorując się na modelu rozmowy i 

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, reaguje właściwie na 
polecenia wykonywanie różnych 
czynności korzystając w dużej mierze z 
pomocy nauczyciela, popełniając błędy 



 

na polecenia wykonywanie różnych 
czynności, popełniając niewielkie 
błędy językowe. 

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

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

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
położenie różnych miejsc, określa cechy 
krajobrazu, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje położenie różnych 
miejsc, określa cechy krajobrazu, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

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

Uczeń opisuje położenie różnych 
miejsc, określa cechy krajobrazu 
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 
zewnętrznym, czynnościami dnia 
codziennego, czynnościami 
wykonywanymi w danym momencie. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z wyglądem 
zewnętrznym, czynnościami dnia 
codziennego, czynnościami 
wykonywanymi w danym 
momencie, popełniając drobne 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem zewnętrznym, 
czynnościami dnia codziennego, 
czynnościami wykonywanymi w danym 
momencie, popełniając błędy językowe, 
które w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z wyglądem zewnętrznym, 
czynnościami dnia codziennego, 
czynnościami wykonywanymi w danym 
momencie, 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 cech wyglądu 
zewnętrznego, czynności dnia 
codziennego),  twierdzenia, pytania i 
przeczenia z czasownikiem to be w 
czasach teraźniejszym prostym i 
złożonym, czasownik have got, przyimki 
miejsca, phrasal verbs. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału Welcome (w tym, m.in., 
nazwy cech wyglądu 
zewnętrznego, czynności dnia 
codziennego),  twierdzenia, pytania 
i przeczenia z czasownikiem to be 
w czasach teraźniejszym prostym i 
złożonym, czasownik have got, 
przyimki miejsca, phrasal 
verbszaimki , popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 
cech wyglądu zewnętrznego, czynności 
dnia codziennego),  twierdzenia, pytania i 
przeczenia z czasownikiem to be w 
czasach teraźniejszym prostym i złożonym, 
czasownik have got, przyimki miejsca, 
phrasal verbs, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, m.in., nazwy 
cech wyglądu zewnętrznego, czynności 
dnia codziennego),  twierdzenia, pytania 
i przeczenia z czasownikiem to be w 
czasach teraźniejszym prostym i 
złożonym, czasownik have got, przyimki 
miejsca, phrasal verbs, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

UNIT 1   

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA   

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
środki transportu, miejsca turystyczne w 
różnych częściach świata, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje różne środki 
transportu, miejsca turystyczne w 
różnych częściach świata 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne środki transportu, 
miejsca turystyczne w różnych częściach 
świata, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne środki transportu, 
miejsca turystyczne w różnych 
częściach świata 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, 

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 1  
i wykonuje zadania sprawdzające 

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 

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 



 

nie popełniając błędów. rozumienie tych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

błędów. bardzo dużo błędów 

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie, 
właściwie i zrozumiale reaguje w 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z prośbą o i udzielaniem 
rad dotyczących sposobu 
postępowania. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z prośbą o i 
udzielaniem rad dotyczących 
sposobu postępowania, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z prośbą o i 
udzielaniem rad dotyczących sposobu 
postępowania, 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 prośbą o i 
udzielaniem rad dotyczących sposobu 
postępowania, 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 i prosi o 
informacje związane z podróżą 
pociągiem. 

Uczeń udziela i prosi o informacje 
związane z podróżą pociągiem, 
popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

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

Uczeń udziela i prosi o informacje 
związane z podróżą pociągiem, 
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 środków transportu, czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
codziennych czynności, określenia 
położenia geograficznego), czas past 
simple, łączniki w zdaniu, 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 pisze pocztówkę z wakacyjnej 
podróży, tworzy mapkę miejscowości i 
opis miejsc wartych zwiedzania, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze pocztówkę z 
wakacyjnej podróży, tworzy mapkę 
miejscowości i opis miejsc wartych 
zwiedzania, popełniając niewielkie 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacyjnej 
podróży, tworzy mapkę miejscowości i opis 
miejsc wartych zwiedzania, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze pocztówkę z wakacyjnej 
podróży, tworzy mapkę miejscowości i 
opis miejsc wartych zwiedzania, 
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 przedmiotów Uczeń w sposób płynny nazywa i 
opisuje różne sprzęty i aktywności 
sportowe, stosując różnorodne 
słownictwo, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń nazywa i opisuje różne 
sprzęty i aktywności sportowe, 
stosując w miarę różnorodne 
słownictwo, popełniając niewielkie 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń nazywa i opisuje różne sprzęty i 
aktywności sportowe, stosując 
podstawowe słownictwo, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń nazywa i opisuje różne sprzęty i 
aktywności sportowe, 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 

Reagowanie ustne Uczeń słucha i opowiada o minionym 
weekendzie reagując  w rozmowie 
właściwie i nie popełniając większych 
błędów.  

Uczeń słucha i opowiada o 
minionym weekendzie reagując  w 
rozmowie właściwie i popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń słucha i opowiada o minionym 
weekendzie reagując  częściowo  w 
rozmowie właściwie, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń słucha i opowiada o minionym 
weekendzie, nie reagując  w rozmowie 
właściwie, 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 wykonanymi podczas 
minionego weekendu. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
czynnościami wykonanymi 
podczas minionego weekendu, 
popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z czynnościami wykonanymi 
podczas minionego weekendu, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z czynnościami wykonanymi 
podczas minionego weekendu, 
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 sprzętów i aktywności 
sportowych), go, play, do, przedimki 
a/an, zaimki i przyimki  it, them, that, 
there, here, znaki interpunkcyjne, czasy 
past simple i past continuous 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
sprzętów i aktywności sportowych), 
go, play, do, przedimki a/an, zaimki 
i przyimki  it, them, that, there, 
here, znaki interpunkcyjne, czasy 
past simple i past continuous 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy sprzętów i 
aktywności sportowych), go, play, do, 
przedimki a/an, zaimki i przyimki  it, them, 
that, there, here, znaki interpunkcyjne, 
czasy past simple i past continuous 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., nazwy 
sprzętów i aktywności sportowych), go, 
play, do, przedimki a/an, zaimki i 
przyimki  it, them, that, there, here, 
znaki interpunkcyjne, czasy past simple 
i past continuous popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń opisuje swój i wybranej drużyny 
narodowej sposób ubierania, swoje 
czynności sportowe w przeszłości, nie 
popełniając większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń opisuje swój i wybranej 
drużyny narodowej sposób 
ubierania, swoje czynności 
sportowe w przeszłości, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swój i wybranej drużyny 
narodowej sposób ubierania, swoje 
czynności sportowe w przeszłości, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń opisuje swój i wybranej drużyny 
narodowej sposób ubierania, swoje 
czynności sportowe w przeszłości, 
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 zwierząt /zjawisk/miejsc Uczeń w sposób płynny opisuje wygląd 
zewnętrzny i cechy charakteru dzikich i 
ulubionych zwierząt, opisuje pogodę, 
miejsca geograficzne i porównuje ich 
cechy charakterystyczne, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny i 
cechy charakteru dzikich i 
ulubionych zwierząt, opisuje 
pogodę, miejsca geograficzne i 
porównuje ich cechy 
charakterystyczne popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny i cechy 
charakteru dzikich i ulubionych zwierząt, 
opisuje pogodę, miejsca geograficzne i 
porównuje ich cechy charakterystyczne 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje wygląd zewnętrzny i 
cechy charakteru dzikich i ulubionych 
zwierząt, opisuje pogodę, miejsca 
geograficzne i porównuje ich cechy 
charakterystyczne 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 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń bierze udział w grze planszowej 
według określonych zasad, podejmuje 
decyzje, informuje o nich, wraz z grupą 
przygotowuje pracę projektową o 
wybranym zwierzęciu, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń bierze udział w grze 
planszowej według określonych 
zasad, podejmuje decyzje, 
informuje o nich, wraz z grupą 
przygotowuje pracę projektową o 
wybranym zwierzęciu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń bierze udział w grze planszowej 
według określonych zasad, podejmuje 
decyzje, informuje o nich, wraz z grupą 
przygotowuje pracę projektową  o 
wybranym zwierzęciu, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń bierze udział w grze planszowej 
według określonych zasad, podejmuje 
decyzje, informuje o nich , wraz z grupą 
przygotowuje pracę projektową o 
wybranym zwierzęciu , 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 pogodą 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z pogodą, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z pogodą, 
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 pogodą, 
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 3 (w tym, m.in., 
zwierząt i ich cech, nazwy różnego 
rodzaju pogody, porównuje przedmioty 
przy pomocy stopnia wyższego i 
najwyższego przymiotników, konstrukcji 
than,  stosuje właściwą kolejność 
przymiotników w zdaniu, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 3 (w tym, m.in., 
zwierząt i ich cech, nazwy różnego 
rodzaju pogody, porównuje 
przedmioty przy pomocy stopnia 
wyższego i najwyższego 
przymiotników, konstrukcji than, 
stosuje właściwą kolejność 
przymiotników w zdaniu, 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., nazwy zwierząt i 
ich cech, nazwy różnego rodzaju pogody, 
porównuje przedmioty przy pomocy stopnia 
wyższego i najwyższego przymiotników, 
konstrukcji than, stosuje właściwą 
kolejność przymiotników w zdaniu, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., zwierząt i ich 
cech, nazwy różnego rodzaju pogody, 
porównuje przedmioty przy pomocy 
stopnia wyższego i najwyższego 
przymiotników, konstrukcji than, stosuje 
właściwą kolejność przymiotników w 
zdaniu popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis wybranego 
zwierzęcia nie popełniając  większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis 
wybranego zwierzęcia popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

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

Uczeń tworzy pisemny opis wybranego 
zwierzęcia i, 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 przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
produkty żywnościowe i potrawy, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje produkty 
żywnościowe i potrawy, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje produkty żywnościowe i 
potrawy, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje produkty żywnościowe i 
potrawy, 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 organizowaniem 
urodzinowego przyjęcia, akceptacją lub 
odmową przyjęcia zaproszenia. 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, w miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z robieniem 
organizowaniem urodzinowego 
przyjęcia, akceptacją lub odmową 
przyjęcia zaproszenia popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
organizowaniem urodzinowego przyjęcia, 
akceptacją lub odmową przyjęcia 
zaproszenia, 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 
organizowaniem urodzinowego 
przyjęcia, akceptacją lub odmową 
przyjęcia zaproszenia,  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 datami 
różnych wydarzeń. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z datami 
różnych wydarzeń, popełniając 
drobne błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z datami różnych wydarzeń, 
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 żywnością), 
konstrukcję there is, there are, 
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, 
przedimki, a/an, the, some i any, formę 
rozkazującą zdań. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 4 (w tym, m.in., 
słownictwo związane z żywnością), 
konstrukcję there is, there are, 
rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, przedimki, a/an, the, 
some i any, formę rozkazującą 
zdań, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z żywnością), konstrukcję there 
is, there are, rzeczowniki policzalne i 
niepoliczalne, przedimki, a/an, the, some i 
any, formę rozkazującą zdań, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., słownictwo 
związane z żywnością), konstrukcję 
there is, there are, rzeczowniki 
policzalne i niepoliczalne, przedimki, 
a/an, the, some i any, formę rozkazującą 
zdań popełniając bardzo liczne błędy. 



 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat 
charakterystycznych potraw 
serwowanych podczas wybranego 
święta, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat 
charakterystycznych potraw 
serwowanych podczas wybranego 
święta, popełniając niewielkie 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat 
charakterystycznych potraw serwowanych 
podczas wybranego święta, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat 
charakterystycznych potraw 
serwowanych podczas wybranego 
święta, 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 przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje rodzaje 
filmów, uwzględniając ich cechy 
charakterystyczne, urządzenia 
elektroniczne codziennego użytku, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje rodzaje filmów, 
uwzględniając ich cechy 
charakterystyczne, urządzenia 
elektroniczne codziennego użytku 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rodzaje filmów, 
uwzględniając ich cechy 
charakterystyczne, urządzenia 
elektroniczne codziennego użytku 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje rodzaje filmów, 
uwzględniając  ich cechy 
charakterystyczne, urządzenia 
elektroniczne codziennego użytku 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przygotowuje wraz z grupą quiz 
na temat wybranego popularnego 
miejsca rozrywki i bierze udział w 
rozwiązywaniu quizu innej grupy, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń przygotowuje wraz z grupą 
quiz na temat wybranego 
popularnego miejsca rozrywki i 
bierze udział w rozwiązywaniu 
quizu innej grupy, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wraz z grupą quiz na 
temat wybranego popularnego miejsca 
rozrywki i bierze udział w rozwiązywaniu 
quizu innej grupy, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wraz z grupą quiz 
na temat wybranego popularnego 
miejsca rozrywki i bierze udział w 
rozwiązywaniu quizu innej grupy, 
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 
ulubionymi filmami, kupowaniem biletów 
w kinie na film. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z ulubionymi 
filmami, kupowaniem biletów w 
kinie na film popełniając drobne 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionymi filmami, 
kupowaniem biletów w kinie na film 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z ulubionymi filmami, 
kupowaniem biletów w kinie na film 
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 filmów i urządzeń 
elektronicznych), czasowniki must, have 
to, should, przysłówki sposobu  

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy 
filmów i urządzeń elektronicznych), 
czasowniki must, have to, should, 
przysłówki sposobu popełniając 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy filmów i 
urządzeń elektronicznych), czasowniki 
must, have to, should, przysłówki sposobu, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., nazwy filmów i 
urządzeń elektronicznych), czasowniki 
must, have to, should, przysłówki 
sposobu, popełniając bardzo liczne 



 

nieliczne błędy. błędy. 

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

Uczeń pisze recenzję wybranego 
filmu,, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi, stosując 
w miarę właściwą formę i styl. 

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

Uczeń pisze recenzję wybranego filmu,, 
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 
ulubionych filmów, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
ulubionych filmów, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
ulubionych filmów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wyraża swoją opinię temat 
ulubionych filmów, 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/przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje różne 
sklepy  i ich funkcje, towary, które może 
tam kupić, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje różne sklepy  i ich 
funkcje, towary, które może tam 
kupić, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne sklepy  i ich funkcje, 
towary, które może tam kupić, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne sklepy  i ich 
funkcje, towary, które może tam kupić, 
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 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przygotowuje wraz z grupą pracę 
projektową na temat ulubionego sklepu, 
nie popełniając większych błędów.  

Uczeń przygotowuje wraz z grupą 
pracę projektową na temat 
ulubionego sklepu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wraz z grupą pracę 
projektową na temat ulubionego sklepu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wraz z grupą pracę 
projektową na temat ulubionego sklepu, 
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 robieniem zakupów w 
sklepie, wymienia opinie na temat 
ulubionych sklepów, składa obietnice i 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
robieniem zakupów w sklepie, 
wymienia opinie na temat 
ulubionych sklepów, składa 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z  robieniem 
zakupów w sklepie, wymienia opinie na 
temat ulubionych sklepów, składa obietnice 
i oferty pomocy, często wzorując się na 
modelu rozmowy i korzystając z pomocy 

Uczeń stara się uczestniczyć w prostej 
rozmowie reagując w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z  
robieniem zakupów w sklepie, wymienia 
opinie na temat ulubionych sklepów, 
składa obietnice i oferty pomocy, 
korzystając w dużej mierze z pomocy 



 

oferty pomocy. obietnice i oferty pomocy 
popełniając niewielkie błędy 
językowe. 

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

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 sklepów i towarów, czasowniki 
typowe podczas zakupów, przymiotniki i 
odpowiadające im przysłówki), be going 
to, will/won’t, must/mustn’t, 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
sklepów i towarów, czasowniki 
typowe podczas zakupów, 
przymiotniki i odpowiadające im 
przysłówki), be going to, will/won’t, 
must/mustn’t popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy sklepów i 
towarów, czasowniki typowe podczas 
zakupów, przymiotniki i odpowiadające im 
przysłówki), be going to, will/won’t, 
must/mustn’t .popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., nazwy 
sklepów i towarów, czasowniki typowe 
podczas zakupów, przymiotniki i 
odpowiadające im przysłówki), be going 
to, will/won’t, must/mustn’t popełniając 
bardzo liczne błędy. 

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

Uczeń tworzy pisemny opis 
centrum handlowego, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

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

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

UNIT 7   

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA   

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi/przedmiotów/zjawisk Uczeń w sposób płynny opisuje choroby 
i urazy i ich objawy, różne nastroje i 
emocje osób, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje choroby i urazy i ich 
objawy, różne nastroje i emocje 
osób, popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń opisuje choroby i urazy i ich objawy, 
różne nastroje i emocje osób, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje choroby i urazy i ich 
objawy, różne nastroje i emocje osób, 
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 przygotowuje wspólnie z grupą 
projekt opisujący cechy 
charakterystyczne wybranego zawodu, 
nie popełniając większych błędów.  

Uczeń przygotowuje wspólnie z 
grupą projekt opisujący cechy 
charakterystyczne wybranego 
zawodu popełniając niewielkie 
błędy językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wspólnie z grupą 
projekt opisujący cechy charakterystyczne 
wybranego zawodu, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń przygotowuje wspólnie z grupą 
projekt opisujący cechy 
charakterystyczne wybranego zawodu 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 



 

Reagowanie ustne Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje i radę podczas wizyty 
u lekarza, uzyskuje  i przekazuje 
informacje dotyczące doświadczeń ludzi 
ze swego otoczenia, przekazuje i 
uzyskuje informacje o swoim i innych 
trybie życia. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje i radę podczas wizyty u 
lekarza, uzyskuje  i przekazuje 
informacje dotyczące doświadczeń 
ludzi ze swego otoczenia, 
przekazuje i uzyskuje informacje o 
swoim i innych trybie życia., 
popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje i 
radę podczas wizyty u lekarza, uzyskuje  i 
przekazuje informacje dotyczące 
doświadczeń ludzi ze swego otoczenia, 
przekazuje i uzyskuje informacje o swoim i 
innych trybie życia., popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje i 
radę podczas wizyty u lekarza, uzyskuje  
i przekazuje informacje dotyczące 
doświadczeń ludzi ze swego otoczenia, 
przekazuje i uzyskuje informacje o 
swoim i innych trybie życia., 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 chorób i urazów i ich objawów), 
czas present perfect, formy past 
participle czasowników regularnych i 
nieregularnych, zdania z ever i never. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy 
chorób i urazów i ich objawów), 
czas present perfect, formy past 
participle czasowników regularnych 
i nieregularnych, zdania z ever i 
never, popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy chorób i 
urazów i ich objawów), czas present 
perfect, formy past participle czasowników 
regularnych i nieregularnych, zdania z ever 
i never, popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 7 (w tym, m.in., nazwy chorób 
i urazów i ich objawów), czas present 
perfect, formy past participle 
czasowników regularnych i 
nieregularnych, zdania z ever i never, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze maila o swoim pobycie w 
szpitalu, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń pisze maila o swoim 
pobycie w szpitalu, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze maila o swoim pobycie w 
szpitalu, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze maila o swoim pobycie w 
szpitalu, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 8   

CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ 
PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

OCENA   

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis przedmiotów Uczeń w sposób płynny opisuje 
domowe sprzęty i wyposażenie 
pomieszczeń, nie popełniając większych 
błędów. 

Uczeń opisuje domowe sprzęty i 
wyposażenie pomieszczeń, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń opisuje domowe sprzęty i 
wyposażenie pomieszczeń, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń opisuje domowe sprzęty i 
wyposażenie pomieszczeń, 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 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. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń przygotowuje z grupą pracę 
projektową z opisem wybranej sceny z 
filmu lub książki, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń przygotowuje z grupą pracę 
projektową z opisem wybranej 
sceny z filmu lub książki 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 

Uczeń przygotowuje z grupą pracę 
projektową z opisem wybranej sceny z 
filmu lub książki, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 

Uczeń przygotowuje z grupą pracę 
projektową z opisem wybranej sceny z 
filmu lub książki popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 



 

zrozumienie  wypowiedzi. wypowiedzi. wypowiedzi. 

Reagowanie ustne Uczeń w sposób płynny prowadzi 
rozmowę na temat wyboru prezentu dla 
koleżanki/kolegi uwzględniając swoją i 
rozmówcy opinię. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
wyboru prezentu dla 
koleżanki/kolegi uwzględniając 
swoją i rozmówcy opinię, 
popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie  wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat wyboru 
prezentu dla koleżanki/kolegi 
uwzględniając swoją i rozmówcy opinię 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń prowadzi rozmowę na temat 
wyboru prezentu dla koleżanki/kolegi 
uwzględniając swoją i rozmówcy opinię, 
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 wyposażenia domu), czas 
present simple  present continuous, 
past simple i past continuous, going to i 
will, present perfect. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
wyposażenia domu), czas present 
simple  present continuous, past 
simple i past continuous, going to i 
will, present perfect, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
wyposażenia domu), czas present simple  
present continuous, past simple i past 
continuous, going to i will, present perfect, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., nazwy 
wyposażenia domu), czas present 
simple  present continuous, past simple 
i past continuous, going to i will, present 
perfect,  popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze wstęp do opowiadania o 
tajemniczej historii, nie popełniając 
większych błędów i stosując właściwą 
formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze wstęp do opowiadania 
o tajemniczej historii, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie  
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze wstęp do opowiadania o 
tajemniczej historii, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo właściwą 
formę i styl. 

Uczeń pisze wstęp do opowiadania o 
tajemniczej historii, 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.  

 

 

 


