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Super Sparks 3 

 

Metody i formy sprawdzania osiągnięć uczniów: 

 Pisemne: praca klasowa, test, kartkówka, zadanie domowe. 

 Ustne: dialogi, odpowiedzi na pytania, opowiadanie, opisywanie, aktywność werbalna recytacje, piosenki, rymowanki. 

 Zadania dodatkowe : projekty, plakaty  i inne., 

 możliwość korzystania z plusów i minusów, 

 zadania domowe: niezgłoszenie nieodrobionego zadania domowego – zaznaczane 

w dzienniku minusem (dopuszcza się 3 minusy, powyżej-ocena ndst.), 

 aktywność: ocenianie na podstawie obserwacji i notatek nauczyciela, 

 ocena semestralna i roczna jest ocena opisową 

o Ocena  opisowa to pisemne poinformowanie o postępach ucznia. 

Jest oceną roczną, podkreślającą wyniki oceny śródrocznej. 

Podstawą do ustalenia oceny śródrocznej są minimum 4 oceny cząstkowe. 

  

Kryteria oceniania 

Oceniając należy wysiłek ucznia i jego postępy w praktycznej nauce języka. Ocena powinna promować rozwój językowy i społeczny ucznia, wyraźnie wskazywać dziecku, co osiągnęło, 

co zrobiło dobrze, ile   potrafi,   a   czego   jeszcze   nie   umie   i   jak   może   pracować   nad uzupełnieniem  braków.  Ocena  ma  też  dawać  informację  o  aktywności  dziecka                i  

jego zaangażowaniu w proces uczenia się. 

 

Kompetencje kluczowe 



   

 

 

Kształcenie w szkole podstawowej jest fundamentem wykształcenia młodego człowieka. W związku z tym nauczyciel organizując proces dydaktyczny uwzględnia w nim kształcenie i 

rozwijanie tzw. kompetencji kluczowych, tj. 

 

• kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji 

• kompetencje w zakresie wielojęzyczności 

• kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii 

• kompetencje cyfrowe 

• kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się 

• kompetencje obywatelskie 

• kompetencje w zakresie przedsiębiorczości 

• kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej. 

 

 

NAUCZANIE ZDALNE 

Przedmiotem oceny w zdalnym nauczaniu są: 

* Odsyłane terminowo zadania domowe 

* Odsyłane terminowo sprawdziany 

* Praca na lekcjach online na platformie TEAMS 

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: 

* Zadania domowe 

* Sprawdziany 



   

 

* Kartkówki 

* Praca na lekcjach online 

 

Informacja nauczyciela o sposobie kontrolowania i oceniania: 

* Obowiązkiem ucznia jest systematyczne odrabianie i odsyłanie zaleconych zadań domowych 

* Obowiązkiem ucznia jest odsyłanie napisanych sprawdzianów 

* Sprawdziany są obowiązkowe. 

* Sprawdzian jest poprzedzony przynajmniej jedną lekcją powtórzeniową. 

* Sprawdzian jest zapowiadany tydzień wcześniej. 

* Ocena, którą otrzymuje uczeń jest jawna i uzasadniona 

 

Wystawiając ocenę końcoworoczną nauczyciel bierze pod uwagę: 

* Uzyskane oceny ze sprawdzianów 

* Uzyskane oceny z odesłanych zadań domowych 

* Pracę ucznia na lekcjach online 

* Terminowość i poprawność odsyłanych sprawdzianów i zadań 

* Samodzielność wykonania zaleconych zadań i sprawdzianów 

 

Sposoby przesyłania nauczycielowi zleconych prac domowych: 

*e-dziennik (VULCAN) 

* platfrorma TEAMS 

* adres e-mailowy nauczyciela 

* inny komunikator uzgodniony z nauczycielem 

 



   

 

Formy kontaktu z uczniami podczas realizowania zdalnego nauczania: 

* lekcja online z wykorzystaniem platformy TEAMS 

* wiadomości przesyłane za pomocą e-maili oraz e-dziennika 

* wiadomości przesyłane za pomocą innego komunikatora uzgodnionego z nauczycielem 

 

Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana oceny klasyfikacyjnej z zajęć dydaktycznych: 

1.Propozycja oceny klasyfikacyjnej jest konsekwencją ocen uzyskanych przez ucznia z kartkówek, sprawdzianów, zadań domowych oraz pracy podczas zajęć online. 

2. Warunkiem koniecznym uzyskania oceny pozytywnej jest zaliczenie wszystkich sprawdzianów na ocenę pozytywną. W przypadku oceny rocznej nauczyciel bierze również pod uwagę 
ocenę za pierwszy semestr. 

3.Uczeń może uzyskać wyższą ocenę końcoworoczną niż proponowana przez nauczyciela. W takim przypadku nauczyciel określa formę i zakres poprawy. Nauczyciel może wymagać 

zaliczenia całości lub części materiału realizowanego w danym roku szkolnym na wyższą ocenę. 

Zasady oceniania uczniów posiadających opinię bądź orzeczenie Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej 

* Uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej są oceniani z uwzględnieniem zaleceń poradni. 

* Nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia zgodnie z zaleceniami poradni. 

Hello!  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA1  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

Mówienie i reagowanie Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału w 
sposób płynny i zrozumiały, 
podaje swoje imię i wiek oraz 
literuje różne wyrazy, a także 
śpiewa piosenki samodzielnie 
lub z nagraniem i recytuje 
rymowanki, zachowując 
prawidłową wymowę i rytm. 

Uczeń w sposób w miarę 
zrozumiały odpowiada na 
pytania nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, podaje 
swoje imię i wiek oraz literuje 
różne wyrazy, a także śpiewa 
piosenki z nagraniem i recytuje 
rymowanki, zachowując w 
miarę prawidłową wymowę. 

Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące bieżącego 
materiału, podaje swoje imię i 
wiek oraz literuje różne wyrazy, 
popełniając błędy językowe, stara 
się śpiewać piosenki z nagraniem 
i recytować rymowanki. 

Uczeń usiłuje odpowiadać na 
niektóre na pytania nauczyciela 
dotyczące bieżącego materiału, 
podaje swoje imię i wiek oraz 
literuje różne wyrazy, próbuje 
śpiewać piosenki i recytować 
rymowanki, popełniając bardzo 
dużo błędów. 

Uczeń: 

odgrywa historyjkę z 
podziałem na role 

potrafi zapisać słownie liczby 
od 1-20 
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Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe 
elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą 
gestów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste 
polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
w większości właściwe gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału, w większości 
rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie 
reagować, wskazuje część 
elementów obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału, częściowo 
rozumie słuchaną historyjkę 
obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i rzadko na 
nie reaguje, w większości błędnie 
wskazuje elementy obrazków 
podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre 
gesty towarzyszące piosenkom z 
rozdziału, popełniając bardzo dużo 
błędów, nie rozumie większości 
nagrań i historyjki obrazkowej. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny pyta 
o imię i wiek innych osób oraz 
odpowiada na takie pytania, a 
także prosi o przeliterowanie 
wyrazów. 

Uczeń pyta o imię i wiek innych 
osób oraz odpowiada na takie 
pytania, a także prosi o 
przeliterowanie wyrazów, 
popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń pyta o imię i wiek innych 
osób oraz odpowiada na takie 
pytania, a także prosi o 
przeliterowanie wyrazów, 
popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń pyta o imię i wiek innych 
osób, oraz odpowiada na takie 
pytania, a także prosi o 
przeliterowanie wyrazów, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo i 
struktury z rozdziału Welcome 
back, w tym liczebniki 11-20, 
alfabet oraz pytania o wiek i 
imię oraz odpowiedzi na nie. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziału Welcome back, w tym 
liczebniki 11-20, alfabet oraz 
pytania o wiek i imię oraz 
odpowiedzi na nie, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z rozdziału 
Welcome back, w tym liczebniki 
11-20, alfabet oraz pytania o wiek 
i imię oraz odpowiedzi na nie. 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
i struktury z rozdziału Welcome 
back, w tym liczebniki 11-20, alfabet 
oraz pytania o wiek i imię oraz 
odpowiedzi na nie. popełniając 
bardzo liczne błędy. 



   

 

 

UNIT 1  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały 
odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, nazywa 
zwierzęta, części ciała, cykle 
życiowe zwierząt, czynności 
oznaczające ruch, a także 
śpiewa piosenki samodzielnie 
lub z nagraniem i recytuje 
rymowanki, zachowując 
prawidłową wymowę i rytm. 

Uczeń w sposób w miarę 
zrozumiały odpowiada na 
pytania nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, nazywa 
zwierzęta, części ciała, cykle 
życiowe zwierząt, czynności 
oznaczające ruch, a także 
śpiewa piosenki z nagraniem i 
recytuje rymowanki, 
zachowując w miarę 
prawidłową wymowę. 

Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące bieżącego 
materiału i nazywa zwierzęta, 
części ciała, cykle życiowe 
zwierząt, czynności oznaczające 
ruch, popełniając dość dużo 
błędów, stara się śpiewać 
piosenki z nagraniem i recytować 
rymowanki. 

Uczeń usiłuje odpowiadać na 
niektóre pytania nauczyciela 
dotyczące bieżącego materiału oraz 
nazywać zwierzęta, części ciała, 
cykle życiowe zwierząt, czynności 
oznaczające ruch, próbuje śpiewać 
piosenki i recytować rymowanki, 
popełniając bardzo dużo błędów. 

Uczeń zna nazwy owadów, 
potrafi się nimi posługiwać w 
mowie i piśmie 

Uczeń potrafi nazywać inne 
zwierzęta zamieszkujące 
różne kontynenty świata 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe 
elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 1, rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą 
gestów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste 
polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
w większości właściwe gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 1, w większości 
rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie 
reagować, wskazuje część 
elementów obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 1, 
częściowo rozumie słuchaną 
historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i rzadko na 
nie reaguje, w większości błędnie 
wskazuje elementy obrazków 
podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre 
gesty towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 1, popełniając bardzo 
dużo błędów, nie rozumie 
większości nagrań i historyjki 
obrazkowej. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo i 
struktury z rozdziału 1, w tym 
nazwy zwierząt, części ciała, 
cykli życiowych zwierząt, 
czynności oznaczających 
ruch oraz It can…; It’s got … 
 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziału 1, w tym nazwy 
zwierząt, części ciała, cykli 
życiowych zwierząt, czynności 
oznaczających ruch oraz It 
can…; It’s got … 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z rozdziału 
1, w tym nazwy zwierząt, części 
ciała, cykli życiowych zwierząt, 
czynności oznaczających ruch 
oraz It can…; It’s got …, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stara się stosować poznane 
słownictwo i struktury z rozdziału 1, 
w tym nazwy zwierząt, części ciała, 
cykli życiowych zwierząt, czynności 
oznaczających ruch oraz It can…; 
It’s got …, popełniając bardzo 
liczne błędy. 

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych 
problemów czyta wyrazy i 
teksty z rozdziału 1 oraz 
zapisuje nazwy zwierząt, 
części ciała, cykli życiowych 
zwierząt, czynności 
oznaczających ruch, nie 
popełniając większych 

Uczeń czyta wyrazy i teksty z 
rozdziału 1 oraz zapisuje 
nazwy zwierząt, części ciała, 
cykli życiowych zwierząt, 
czynności oznaczających ruch, 
popełniając drobne błędy i 
zachowując staranność w 
miarę swoich możliwości. 

Uczeń czyta niektóre wyrazy i 
teksty z rozdziału 1 oraz stara się 
zapisywać nazwy zwierząt, części 
ciała, cykli życiowych zwierząt, 
czynności oznaczających ruch, 
popełniając liczne błędy, nie 
zachowując właściwej 
staranności. 

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i 
teksty z rozdziału 1 oraz nie stara 
się zapisywać nazw zwierząt, 
części ciała, cykli życiowych 
zwierząt, czynności oznaczających 
ruch lub robi to niechlujnie. 



   

 

błędów, zachowując 
odpowiednią staranność. 



   

 

 

UNIT 2  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały 
odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, nazywa 
pomieszczenia, meble i 
sprzęty, przedmioty, zwierzęta 
i ich siedliska, a także śpiewa 
piosenki samodzielnie lub z 
nagraniem i recytuje 
rymowanki, zachowując 
prawidłową wymowę i rytm. 

Uczeń w sposób w miarę 
zrozumiały odpowiada na 
pytania nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, nazywa 
pomieszczenia, meble i sprzęty, 
przedmioty, zwierzęta i ich 
siedliska, a także śpiewa 
piosenki z nagraniem i recytuje 
rymowanki, zachowując w 
miarę prawidłową wymowę i 
rytm. 

Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące bieżącego 
materiału, nazywa 
pomieszczenia, meble i sprzęty, 
przedmioty, zwierzęta i ich 
siedliska, popełniając dość dużo 
błędów, stara się śpiewać 
piosenki z nagraniem i recytować 
rymowanki. 

Uczeń usiłuje odpowiadać na 
niektóre pytania nauczyciela 
dotyczące bieżącego materiału i 
nazywać pomieszczenia, meble i 
sprzęty, przedmioty, zwierzęta i ich 
siedliska, próbuje śpiewać piosenki 
i recytować rymowanki, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Uczeń potrafi stosować 
nazwy różnych form 
krajobrazu 

 

Uczeń potrafi powiedzieć 
jakie formy krajobrazu 
występują w jego miejscu 
zamieszkania 

 

Uczeń rozumie polecenia do 
zadań i reaguje na nie 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe 
elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 2, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą 
gestów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste 
polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje w 
większości właściwe gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 2, w większości 
rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie 
reagować, wskazuje część 
elementów obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 2, 
częściowo rozumie słuchaną 
historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i rzadko na 
nie reaguje, w większości błędnie 
wskazuje elementy obrazków 
podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre 
gesty towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 2, popełniając bardzo 
dużo błędów, nie rozumie 
większości nagrań i historyjki 
obrazkowej. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
położeniem różnych 
przedmiotów i zwierząt. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane 
położeniem różnych 
przedmiotów i zwierząt, 
popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo i struktury 
z rozdziału 2, w tym nazwy 
pomieszczeń, mebli, sprzętów 
i przedmiotów, zwierząt i ich 
siedlisk oraz przyimków 
określających położenie, a 
także Where’s…?; Is there 
a ….?; Are there…?;There 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziału 2, w tym nazwy 
pomieszczeń, mebli, sprzętów i 
przedmiotów, zwierząt i ich 
siedlisk oraz przyimków 
określających położenie, a 
także Where’s…?; Is there 
a ….?; Are there…?;There 
is/are…; It’s In/on/under/over 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2, w tym 
nazwy pomieszczeń, mebli, 
sprzętów i przedmiotów, zwierząt i 
ich siedlisk oraz przyimków 
określających położenie, a także 
Where’s…?; Is there a ….?; Are 
there…?;There is/are…; It’s 
In/on/under/over the….; It’s got…, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 2, w tym nazwy 
pomieszczeń, mebli, sprzętów i 
przedmiotów, zwierząt i ich siedlisk 
oraz przyimków określających 
położenie, a także Where’s…?; Is 
there a ….?; Are there…?;There 
is/are…; It’s In/on/under/over 
the….; It’s got…, popełniając 
bardzo liczne błędy. 



   

 

is/are…; It’s In/on/under/over 
the….; It’s got… 
 

the….; It’s got…., popełniając 
nieliczne błędy. 

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych 
problemów czyta wyrazy i 
teksty z rozdziału 2 oraz 
zapisuje nazwy pomieszczeń, 
mebli, sprzętów i przedmiotów 
oraz zwierząt i ich siedlisk, nie 
popełniając większych 
błędów, zachowując 
odpowiednią staranność. 

Uczeń czyta wyrazy i teksty z 
rozdziału 2 oraz zapisuje nazwy 
pomieszczeń, mebli, sprzętów i 
przedmiotów oraz zwierząt i ich 
siedlisk, popełniając drobne 
błędy i zachowując staranność 
w miarę swoich możliwości. 

Uczeń czyta niektóre wyrazy i 
teksty z rozdziału 2 oraz stara się 
zapisywać nazwy pomieszczeń, 
mebli, sprzętów i przedmiotów 
oraz zwierząt i ich siedlisk, 
popełniając liczne błędy, nie 
zachowując właściwej 
staranności. 

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i 
teksty z rozdziału 2 oraz nie stara 
się zapisywać  nazw pomieszczeń, 
mebli, sprzętów i przedmiotów oraz 
zwierząt i ich siedlisk lub robi to 
niechlujnie. 

 



   

 

 

UNIT 3  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały 
odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, podaje 
nazwy różnych czynności i 
warunków pogodowych, pyta 
o czynności wykonywane w 
tej chwili i odpowiada na takie 
pytania, śpiewa piosenki 
samodzielnie lub z nagraniem 
i recytuje rymowanki, nie 
popełniając większych błędów 

Uczeń w sposób w miarę 
zrozumiały odpowiada na 
pytania nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, podaje 
nazwy różnych czynności i 
warunków pogodowych, pyta o 
czynności wykonywane w tej 
chwili i odpowiada na takie 
pytania, śpiewa piosenki z 
nagraniem i recytuje 
rymowanki, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące bieżącego 
materiału, podaje nazwy różnych 
czynności i warunków 
pogodowych, pyta o czynności 
wykonywane w tej chwili i 
odpowiada na takie pytania, stara 
się śpiewać piosenki z nagraniem 
i recytować rymowanki, 
popełniając błędy językowe, które 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń usiłuje odpowiadać na 
niektóre pytania nauczyciela 
dotyczące bieżącego materiału, 
podaje nazwy różnych czynności i 
warunków pogodowych, pyta o 
czynności wykonywane w tej chwili i 
odpowiada na takie pytania, 
próbuje śpiewać piosenki i 
recytować rymowanki, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Uczeń zna wyrażenia 
dotyczące różnych 
warunków pogodowych w 
tym ekstremalnych 

Uczeń opisuje warunki 
atmosferyczne panujące  na 
różnych kontynentach 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe 
elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową oraz wykonuje 
zadania sprawdzające 
rozumienie słuchanych 
tekstów, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń rozumie proste 
polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, w 
większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową 
oraz wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 
słuchanych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie 
reagować, wskazuje część 
elementów obrazków podczas 
słuchanych nagrań, częściowo 
rozumie słuchaną historyjkę 
obrazkową oraz wykonuje 
niektóre zadania sprawdzające 
rozumienie słuchanych tekstów. 

Uczeń rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i rzadko na 
nie reaguje, w większości błędnie 
wskazuje elementy obrazków 
podczas słuchanych nagrań, nie 
rozumie większości nagrań i 
historyjki obrazkowej oraz próbuje 
wykonywać część zadań 
sprawdzających rozumienie 
słuchanych tekstów. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
pogodą oraz czynnościami 
wykonywanymi w tej chwili. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z pogodą 
oraz czynnościami 
wykonywanymi w tej chwili, 
popełniając drobne błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z pogodą oraz 
czynnościami wykonywanymi w tej 
chwili, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo i 
struktury z rozdziału 3, w tym 
nazwy różnych czynności i 
określenia pogody oraz 
I’m/he’s/she’s (doing); What is 
he/is she/ are you doing?. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziału 3, w tym nazwy 
różnych czynności i określenia 
pogody oraz I’m/he’s/she’s 
(doing); What is he/is she/ are 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3, w tym 
nazwy różnych czynności i 
określenia pogody oraz 
I’m/he’s/she’s (doing); What is 
he/is she/ are you doing?, 
popełniając liczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 3, w tym nazwy różnych 
czynności i określenia pogody oraz 
I’m/he’s/she’s (doing); What is he/is 
she/ are you doing?, popełniając 
bardzo liczne błędy. 



   

 

you doing?, popełniając 
nieliczne błędy. 

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych 
problemów czyta wyrazy i 
teksty z rozdziału 3 oraz 
zapisuje nazwy różnych 
czynności oraz określenia 
pogody, nie popełniając 
większych błędów, 
zachowując odpowiednią 
staranność. 

Uczeń czyta wyrazy i teksty z 
rozdziału 3 oraz zapisuje 
nazwy różnych czynności oraz 
określenia pogody, popełniając 
drobne błędy i zachowując 
staranność w miarę swoich 
możliwości. 

Uczeń czyta niektóre wyrazy i 
teksty z rozdziału 3 oraz stara się 
zapisywać nazwy różnych 
czynności oraz określenia pogody, 
popełniając liczne błędy, nie 
zachowując właściwej 
staranności. 

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i 
teksty z rozdziału 3 oraz nie stara 
się zapisywać nazwy różnych 
czynności oraz określenia pogody 
lub robi to niechlujnie. 

 

 

UNIT 4  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

Mówienie i reagowanie Uczeń w sposób zrozumiały 
odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, podaje 
nazwy sklepów i artykułów w 
sklepie, pyta o ceny i różne 
wymiary oraz odpowiada na 
takie pytania, śpiewa piosenki 
samodzielnie lub z nagraniem 
i recytuje rymowanki, nie 
popełniając większych 
błędów. 

Uczeń w sposób w miarę 
zrozumiały odpowiada na 
pytania nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, podaje 
nazwy sklepów i artykułów w 
sklepie, pyta o ceny i różne 
wymiary i odpowiada na takie 
pytania, śpiewa piosenki z 
nagraniem i recytuje 
rymowanki, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące bieżącego 
materiału, podaje nazwy sklepów 
i artykułów w sklepie, pyta o ceny 
i różne wymiary i odpowiada na 
takie pytania, stara się śpiewać 
piosenki z nagraniem i recytować 
rymowanki, popełniając błędy 
językowe, które wpływają na 
właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń usiłuje odpowiadać na 
niektóre pytania nauczyciela 
dotyczące bieżącego materiału, 
podaje nazwy sklepów i artykułów 
w sklepie, pyta o ceny i różne 
wymiary i odpowiada na takie 
pytania, próbuje śpiewać piosenki i 
recytować rymowanki, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Uczeń stosuje pytania 
dotyczące wysokości, 
szerokości i długości 

 

Uczeń potrafi w sposób 
właściwy reagować i 
odpowiadać na pytania 
nauczyciela 

 

Uczeń stosuje miary 
długości, wysokości i 
szerokości 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe 
elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 4, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą 
gestów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste 
polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje w 
większości właściwe gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 4, w większości 
rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie 
reagować, wskazuje część 
elementów obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 4, 
częściowo rozumie słuchaną 
historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i rzadko na 
nie reaguje, w większości błędnie 
wskazuje elementy obrazków 
podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre 
gesty towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 4, popełniając bardzo 
dużo błędów, nie rozumie 
większości nagrań i historyjki 
obrazkowej. 



   

 

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z cenami i 
wymiarami, popełniając drobne 
błędy językowe, niewpływające 
na zrozumienie wypowiedzi. 

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo i 
struktury z rozdziału 4, w tym 
nazwy sklepów, artykułów w 
sklepie, liczebniki 1-100, 
jednostki miary oraz How 
much is it/are they?; It’s (10 
pounds); I’ve got…; He/she’s 
got…; Have you got…?; How 
wide/tall/far/long is it?; It’s (six 
metres), nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziału 4, w tym nazwy 
sklepów, artykułów w sklepie, 
liczebniki 1-100, jednostki miary 
oraz How much is it/are they?; 
It’s (10 pounds); I’ve got…; 
He/she’s got…; Have you 
got…?; How wide/tall/far/long is 
it?; It’s (six metres), popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 4, w tym 
nazwy sklepów, artykułów w 
sklepie, liczebniki 1-100, jednostki 
miary oraz How much is it/are 
they?; It’s (10 pounds); I’ve got…; 
He/she’s got…; Have you got…?; 
How wide/tall/far/long is it?; It’s 
(six metres), popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 4, w tym nazwy 
sklepów, artykułów w sklepie, 
liczebniki 1-100, jednostki miary 
oraz How much is it/are they?; It’s 
(10 pounds); I’ve got…; He/she’s 
got…; Have you got…?; How 
wide/tall/far/long is it?; It’s (six 
metres), popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych 
problemów czyta wyrazy i 
teksty z rozdziału 4 oraz 
zapisuje nazwy sklepów, 
artykułów w sklepie i ceny, nie 
popełniając większych 
błędów, zachowując 
odpowiednią staranność. 

Uczeń czyta wyrazy i teksty z 
rozdziału 4 oraz zapisuje nazwy 
sklepów, artykułów w sklepie i 
ceny, popełniając drobne błędy 
i zachowując staranność w 
miarę swoich możliwości. 

Uczeń czyta niektóre wyrazy i 
teksty z rozdziału oraz stara się 
zapisywać nazwy sklepów, 
artykułów w sklepie i ceny, 
popełniając liczne błędy, nie 
zachowując właściwej 
staranności. 

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i 
teksty z rozdziału 4 oraz nie stara 
się zapisywać nazw sklepów, 
artykułów w sklepie i cen, lub robi 
to niechlujnie. 



   

 

 

UNIT 5  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń w sposób zrozumiały 
odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, podaje 
nazwy artykułów 
spożywczych, dni i godzin, 
pyta o preferencje i zwyczaje 
żywieniowe oraz odpowiada 
na takie pytania, śpiewa 
piosenki samodzielnie lub z 
nagraniem i recytuje 
rymowanki, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń w sposób w miarę 
zrozumiały odpowiada na 
pytania nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, podaje 
nazwy artykułów spożywczych, 
dni i godzin, pyta o preferencje 
i zwyczaje żywieniowe oraz 
odpowiada na takie pytania, 
śpiewa piosenki z nagraniem i 
recytuje rymowanki, 
popełniając niewielkie błędy 
językowe, niewpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące bieżącego 
materiału, podaje nazwy 
artykułów spożywczych, dni i 
godzin, pyta o preferencje i 
zwyczaje żywieniowe i odpowiada 
na takie pytania, stara się śpiewać 
piosenki z nagraniem i recytować 
rymowanki, popełniając błędy 
językowe, które wpływają na 
właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń usiłuje odpowiadać na 
niektóre pytania nauczyciela 
dotyczące bieżącego materiału, 
podaje nazwy artykułów 
spożywczych, dni i godzin, pyta o 
preferencje i zwyczaje żywieniowe i 
odpowiada na takie pytania, 
próbuje śpiewać piosenki i 
recytować rymowanki, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Uczeń zna nazwy niektórych 
państw świata 

 

Uczeń potrafi wskazać 
niektóre państwa na mapie 

 

Uczeń potrafi nazwać 
kierunki świata 

 

 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe 
elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 5, rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową oraz wykonuje 
zadania sprawdzające 
rozumienie słuchanych 
tekstów, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń rozumie proste 
polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
w większości właściwe gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 5, w większości 
rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową oraz 
wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 
słuchanych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie 
reagować, wskazuje część 
elementów obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 5, 
częściowo rozumie słuchaną 
historyjkę obrazkową oraz 
wykonuje niektóre zadania 
sprawdzające rozumienie 
słuchanych tekstów. 

Uczeń rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i rzadko na 
nie reaguje, w większości błędnie 
wskazuje elementy obrazków 
podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre 
gesty towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 5, popełniając bardzo 
dużo błędów, nie rozumie 
większości nagrań i historyjki 
obrazkowej oraz próbuje 
wykonywać część zadań 
sprawdzających rozumienie 
słuchanych tekstów. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
preferencjami i zwyczajami 
żywieniowymi oraz pyta o 
godzinę i podaje ją. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
preferencjami i zwyczajami 
żywieniowymi oraz pyta o 
godzinę i podaje ją, popełniając 
drobne błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
preferencjami i zwyczajami 
żywieniowymi oraz pyta o godzinę 
i podaje ją, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
preferencjami i zwyczajami 
żywieniowymi oraz pyta o godzinę i 
podaje ją, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo i 
struktury z rozdziału 5, w tym 
dni tygodnia, godziny i nazwy 
artykułów spożywczych oraz I 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziału 5, w tym dni tygodnia, 
godziny i nazwy artykułów 
spożywczych oraz I like…; I 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z rozdziału 
5, w tym nazwy dni tygodnia, 
godziny i nazwy artykułów 
spożywczych oraz I like…; I don’t 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
i struktury z rozdziału 5, w tym 
nazwy dni tygodnia, godziny i 
nazwy artykułów spożywczych oraz 
I like…; I don’t like…; What time is 



   

 

like…; I don’t like…; What 
time is it?; It’s (six o’clock); 
(He) has (lunch) at (six 
o’clock); On (Monday) she 
has (fish) for (lunch); What do 
you have for (lunch?), nie 
popełniając większych 
błędów. 

don’t like…; What time is it?; 
It’s (six o’clock); (He) has 
(lunch) at (six o’clock); On 
(Monday) she has (fish) for 
(lunch); What do you have for 
(lunch?), popełniając nieliczne 
błędy. 

like…; What time is it?; It’s (six 
o’clock); (He) has (lunch) at (six 
o’clock); On (Monday) she has 
(fish) for (lunch); What do you 
have for (lunch?), popełniając 
liczne błędy. 

it?; It’s (six o’clock); (He) has 
(lunch) at (six o’clock); On 
(Monday) she has (fish) for (lunch); 
What do you have for (lunch?), 
popełniając bardzo liczne błędy. 

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych 
problemów czyta wyrazy i 
teksty z rozdziału 5 oraz 
zapisuje dni tygodnia, 
godziny i nazwy artykułów 
spożywczych, nie popełniając 
większych błędów, 
zachowując odpowiednią 
staranność. 

Uczeń czyta wyrazy i teksty z 
rozdziału 5 oraz zapisuje dni 
tygodnia, godziny i nazwy 
artykułów spożywczych, 
popełniając drobne błędy i 
zachowując staranność w 
miarę swoich możliwości. 

Uczeń czyta niektóre wyrazy i 
teksty z rozdziału 5 oraz zapisuje 
dni tygodnia, godziny i nazwy 
artykułów spożywczych, 
popełniając liczne błędy, nie 
zachowując właściwej 
staranności. 

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i 
teksty z rozdziału 5 oraz nie stara 
się zapisywać dni tygodnia, godzin i 
nazw artykułów spożywczych lub 
robi to niechlujnie. 

 



   

 

 

UNIT 6  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń w sposób zrozumiały 
odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, podaje 
nazwy hobby i różnych 
czynności oraz związane ze 
sztuką, pyta o hobby i 
upodobania i odpowiada na 
takie pytania, śpiewa piosenki 
samodzielnie lub z nagraniem 
i recytuje rymowanki, nie 
popełniając większych 
błędów. 

Uczeń w sposób w miarę 
zrozumiały odpowiada na 
pytania nauczyciela dotyczące 
bieżącego materiału, podaje 
nazwy hobby i różnych 
czynności oraz związane ze 
sztuką, pyta o hobby i 
upodobania i odpowiada na 
takie pytania, śpiewa piosenki z 
nagraniem i recytuje 
rymowanki, popełniając 
niewielkie błędy językowe, 
niewpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń odpowiada na pytania 
nauczyciela dotyczące bieżącego 
materiału, podaje nazwy hobby i 
różnych czynności oraz związane 
ze sztuką, pyta o hobby i 
upodobania i odpowiada na takie 
pytania, stara się śpiewać 
piosenki z nagraniem i recytować 
rymowanki, popełniając błędy 
językowe, które wpływają na 
właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń usiłuje odpowiadać na 
niektóre pytania nauczyciela 
dotyczące bieżącego materiału, 
podaje nazwy hobby i różnych 
czynności oraz związane ze sztuką, 
pyta o hobby i upodobania i 
odpowiada na takie pytania, 
próbuje śpiewać piosenki i 
recytować rymowanki, popełniając 
bardzo dużo błędów. 

Uczeń zna i stosuje słowa 
związane z malarstwem i 
sztuką 

 

Uczeń zna niektóre dzieła 
sławnych malarzy i 
rzeźbiarzy 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz 
bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe 
elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 6, rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową oraz wykonuje 
zadania sprawdzające 
rozumienie słuchanych 
tekstów, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń rozumie proste 
polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie 
elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
w większości właściwe gesty 
towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 6, w większości 
rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową oraz 
wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 
słuchanych tekstów, 
popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie 
reagować, wskazuje część 
elementów obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 6, 
częściowo rozumie słuchaną 
historyjkę obrazkową oraz 
wykonuje niektóre zadania 
sprawdzające rozumienie 
słuchanych tekstów. 

Uczeń rozumie niektóre proste 
polecenia nauczyciela i rzadko na 
nie reaguje, w większości błędnie 
wskazuje elementy obrazków 
podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre 
gesty towarzyszące piosenkom z 
rozdziału 6, popełniając bardzo 
dużo błędów, nie rozumie 
większości nagrań i historyjki 
obrazkowej oraz próbuje 
wykonywać część zadań 
sprawdzających rozumienie 
słuchanych tekstów. 

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

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo i 
struktury z rozdziału 6, w tym 
nazwy hobby, różnych 
czynności, słownictwo 
związane ze sztuką oraz I like 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo i struktury z 
rozdziału 6, w tym nazwy 
hobby, różnych czynności, 
słownictwo związane ze sztuką 
oraz I like (doing), He/she likes 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 6, w tym 
nazwy hobby, różnych czynności, 
słownictwo związane ze sztuką 
oraz I like (doing), He/she likes 
(doing); I don’t like (doing), 

Uczeń stosuje poznane słownictwo 
z rozdziału 6, w tym nazwy hobby, 
różnych czynności, słownictwo 
związane ze sztuką oraz I like 
(doing), He/she likes (doing); I don’t 
like (doing), He/she doesn’t like 



   

 

(doing), He/she likes (doing); I 
don’t like (doing), He/she 
doesn’t like (doing), Do you 
like (doing), What do you like 
(doing), nie popełniając 
większych błędów. 

(doing); I don’t like (doing), 
He/she doesn’t like (doing), Do 
you like (doing), What do you 
like (doing), popełniając 
nieliczne błędy. 

He/she doesn’t like (doing), Do 
you like (doing), What do you like 
(doing), popełniając liczne błędy 

(doing), Do you like (doing), What 
do you like (doing), popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Czytanie i pisanie Uczeń bez większych 
problemów czyta wyrazy i 
teksty z rozdziału 6 oraz 
zapisuje nazwy gier, zabaw i 
różnych czynności, nie 
popełniając większych 
błędów, zachowując 
odpowiednią staranność. 

Uczeń czyta wyrazy i teksty z 
rozdziału 6 oraz zapisuje 
nazwy gier, zabaw i różnych 
czynności, popełniając drobne 
błędy i zachowując staranność 
w miarę swoich możliwości. 

Uczeń czyta niektóre wyrazy i 
teksty z rozdziału 6 oraz stara się 
zapisywać nazwy gier, zabaw i 
różnych czynności, popełniając 
liczne błędy, nie zachowując 
właściwej staranności. 

Uczeń czyta pojedyncze wyrazy i 
teksty z rozdziału 6 oraz nie stara 
się zapisywać nazwy gier, zabaw i 
różnych czynności lub robi to 
niechlujnie 

 

Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną jeśli nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności. 

  Uczeń otrzymuje ocenę celującą jeśli spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto prezentuje efekty samodzielniej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań 

językiem angielskim, wykonuje nieobowiązkowe zadania, wykorzystuje wiadomości dodatkowe znacznie wykraczające poza programem nauczania lub wykazuje się znacznymi 

osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym. Posiada wiadomości wykraczające poza program nauczania we wszystkich sprawnościach językowych tj. pisaniu, słuchaniu, czytaniu, 

mówieniu, a także gramatyce i słownictwie. 

 Średnia ważona nie ma wpływu na ocenę semestralną i końcoworoczną. Waga ocen: 

Sprawdzian -6 

Odpowiedź – 5 

Karkówka – 4 

Aktywność - 3 

Zad – 2 

Ocena za (+)-1   

                  Paulina Krzysik 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 


