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Steps Plus 1 

 

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 

System oceniania powinien być odzwierciedleniem wiedzy ucznia, efektów jego pracy w powiązaniu z zadaniami stawianymi przez nauczyciela. Zrozumienie i mówienie to dwie 

najważniejsze kompetencje językowe, od których zależy powodzenie ucznia poruszającego się w obrębie danego języka. Czytanie i pisanie to uzupełnienie wspomnianych wyżej 

kompetencji. Oceny są wystawiane za następujące formy wypowiedzi: 

I. Odpowiedź ustna obejmuje trzy ostatnie lekcje: odpowiedzi na pytania, udział w dialogu, słownictwo, zagadnienia gramatyczne itp. 

Oceniając odpowiedź ustną nauczyciel bierze pod uwagę: 

- płynność i skuteczność komunikacji, 

- poprawność fonetyczną (wymowę), 

- dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego), 

- poprawność gramatyczną. 

II. Odpowiedzi pisemne: 

a) kartkówki (zapowiedziane lub niezapowiedziane obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji), 

b) Prace klasowe / testy (z więcej niż trzech lekcji, zapowiedziane na tydzień przed i poprzedzone powtórzeniem), 

c) Projekty (1 raz w semestrze, zapowiedziane z ok. tygodniowym wyprzedzeniem, lecz wykonywane na lekcji. Aby otrzymać ocenę celującą za wykonanie projektu należy 

zastosować wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania). 

Oceniając wypowiedź pisemną nauczyciel bierze pod uwagę: 

- skuteczność komunikacyjną, 

- poprawność ortograficzną i interpunkcyjną, 

- dobór materiału językowego (leksykalnego i gramatycznego), 

- poprawność gramatyczną. 
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W odpowiedziach pisemnych poprawność gramatyczną sprawdza się poprzez ćwiczenia, uzupełnianie, tłumaczenia, a znajomość zwrotów i słownictwa poprzez tłumaczenie z 

języka obcego na język ojczysty lub odwrotnie. 

Ocena z pracy pisemnej może być poprawiona w terminie dwóch tygodni od momentu oddania pracy przez nauczyciela. 

III. Czytanie – podczas oceniania czytania nauczyciel bierze pod uwagę poprawność fonetyczną (wymowę) oraz płynność i tempo czytania. 

IV. Zadania domowe – np. zeszyt ćwiczeń, zadania pisemne w zeszycie lub na kserokopiach itp. Uczeń może nie odrobić zadania domowego 2 razy w ciągu semestru. Za każdy kolejny 

brak otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy. 

V. Zeszyt - podczas oceniania zeszytu nauczyciel bierze pod uwagę poprawność ortograficzną, interpunkcyjną i gramatyczną, posiadanie notatek ze wszystkich lekcji oraz estetykę 

prowadzenia zeszytu. 

VI. Praca na lekcji -  za pracę na lekcji uczeń może otrzymać „plusy” lub „minusy”. Pięć „plusów” to ocena bardzo dobra, a trzy „minusy” to ocena niedostateczna. Plusa można otrzymać 

za aktywne uczestniczenie w zajęciach lub wykonanie dodatkowego polecenia. Minusa można otrzymać za nieuważanie na zajęciach lub niewykonywanie poleceń lub zadań. 

VII. Praca dodatkowa – opis, email, itp. 

VIII. Aktywność na zajęciach pozalekcyjnych – uczeń za systematyczne uczestniczenie i aktywny udział w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego może również uzyskać ocenę 

cząstkową bardzo dobrą lub celującą. 

IX. Udział w konkursach przedmiotowych – jeżeli uczeń zajął 3 miejsce lub wyższe uzyskuje ocenę celującą cząstkową, poniżej 3 miejsca otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 

 Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 

  Każdą oceną można poprawić w trybie określonym w WSO. 

 Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć dwa razy w semestrze i brak zadania pisemnego dwa razy w semestrze. 

  Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości podlega 

indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 

  Ocena końcoworoczna zostaje ustalona zgodnie z WSO. 

Skala oceniania: 

100%-93%-bdb 

92%-76%-db 

75%-50%-dst 

49%-31%-dop 
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30%-0%-ndst 

Waga ocen 

6 sprawdzian wiadomości 

5 wypowiedź ustna 

4 kartkówka 

3 zadania projektowe 

2 aktywność na lekcji 

2-1 zadania domowe 

 

 

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. 
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NAUCZANIE ZDALNE 

Przedmiotem oceny w zdalnym nauczaniu są: 

* Odsyłane terminowo zadania domowe 

* Odsyłane terminowo sprawdziany 

* Praca na lekcjach online na platformie TEAMS 

*  Odsyłane terminowo projekty 

*  Odsyłane terminowo kartkówki 

Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: 

* Zadania domowe 

* Sprawdziany 

* Kartkówki 

* Praca na lekcjach online 

* Odpowiedzi ustne w czasie lekcji online 

* Projekty 

* Udział w konkursach szkolnych, gminnych i kuratoryjnych 

* Aktywność 

 

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 zapowiadany tydzień wcześniej. 

* Ocena, którą otrzymuje uczeń jest jawna i uzasadniona 

 



  Strona 6 
 

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 
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* 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

Welcome- Dział powtórzeniowy  

CEL KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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

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

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

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

Uczeń wykonuje dodatkowe 
zadania i ćwiczenia 
wzbogacając własny zasób 
słownictwa 
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Opis ludzi Uczeń w sposób płynny 
opisuje ludzi i ich 
umiejętności, nie 
popełniając większych 
błędów. 

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

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

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

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

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

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

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

Reagowanie ustne 
 

 

 

 

 

 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i 
zrozumiale reaguje w 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z 
przedstawianiem siebie i 
innych osób, podawaniem 
informacji związanych z 
danymi osobowymi, 
dotyczących między innymi 
pochodzenia i miejsca 
zamieszkania. 

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, popełniając 
niewielkie błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w bardzo prostej 
rozmowie, reaguje w typowych 
sytuacjach komunikacyjnych 
związanych z przedstawianiem 
siebie i innych osób, podawaniem 
informacji związanych z danymi 
osobowymi, dotyczących między 
innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania , często wzorując się 
na modelu rozmowy i korzystając z 
pomocy nauczyciela, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie związanej z 
przedstawianiem siebie i innych osób, 
podawaniem informacji związanych z 
danymi osobowymi, dotyczących 
między innymi pochodzenia i miejsca 
zamieszkania, korzystając w dużej 
mierze z pomocy nauczyciela, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

Opis 
przedmiotów/zwierząt 

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

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

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

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

Uczeń wykonuje dodatkowe 
zadania 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
położeniem różnych 
przedmiotów i osób w 
domu, miejscem 
wykonywania różnych 
czynności dnia 
codziennego, posiadaniem 
różnych przedmiotów i 
zwierząt. 

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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z położeniem 
różnych przedmiotów i osób w domu, 
miejscem wykonywania różnych 
czynności dnia codziennego, 
posiadaniem różnych przedmiotów i 
zwierząt, popełniając błędy językowe, 
które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, 
m.in., nazwy członków 
rodziny, nazwy części domu 
i pomieszczeń, mebli, 
nazwy czynności 
higienicznych, nazwy 
owoców, warzyw i innych 
produktów żywnościowych), 
twierdzenia, pytania i 
przeczenia z czasownikiem 
to be, czasownik have got, 
czasownik can, przyimki 
miejsca, zaimki 
dopełnieniowe (object 
pronouns), zaimki osobowe. 

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

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

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

Rozdział 1-Moi przyjacele  

CEL KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJACA 

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

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

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

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

Uczeń: 
rozmawia na temat 
teleturniejów telewizyjnych 
zgodnie z własnymi 
upodobaniami na podstawie 
podanych pytań 
przygotowuje pracę 
projektową w postaci 
zaproszenia Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, 

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

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

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

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

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w 
prostej rozmowie, 
właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z 

Uczeń uczestniczy w 
prostej rozmowie, w 
miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w 
typowych sytuacjach 
komunikacyjnych 

Uczeń uczestniczy w 
bardzo prostej rozmowie, 
reaguje w typowych 
sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie 
związanej z uzyskiwaniem i podawaniem ogólnych informacji 
na swój temat, korzystając w dużej mierze z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych 
informacji na swój 
temat. 

związanych z 
uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych 
informacji na swój 
temat, popełniając 
niewielkie błędy 
językowe. 

uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych 
informacji na swój temat, 
często wzorując się na 
modelu rozmowy i 
korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając 
błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Tworzenie tekstu 
pisemnego 

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

Uczeń tworzy opis 
swojego przyjaciela, 
uwzględniając 
podstawowe informacje 
na jego/jej temat, 
wygląd, 
zainteresowania, 
upodobania itp., pisze 
zaproszenie na 
urodziny, popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, nie 
wpływające na 
zrozumienie 

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

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

stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Rozdział 2- Moja szkoła  

CEL KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny 
opisuje różne 
pomieszczenia, 
stosując różnorodne 
słownictwo, nie 
popełniając większych 
błędów. 

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

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

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

Uczeń odpowiada na pytania 
kwizowe zgodnie z własną 
wiedzą, wskazując właściwe 
odpowiedzi spośród podanych 
opcji i sprawdza trafność 
swoich wyborów z nagraniem 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń oferuje, 
zamawia jedzenie i 
napoje w restauracji lub 
barze, stosując 
właściwe formy 
grzecznościowe, nie 

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

Uczeń oferuje, zamawia 
jedzenie i napoje w 
restauracji lub barze, 
stosując częściowo 
odpowiednie formy 
grzecznościowe, 
popełniając błędy 

Uczeń oferuje, zamawia jedzenie i napoje w restauracji lub 
barze, nie stosując właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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popełniając większych 
błędów. 

wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

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

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
przebywaniem różnych 
osób w 
pomieszczeniach 
szkolnych, 
przedmiotami i 
osobami znajdującymi 
się w określonych 
pomieszczeniach. 

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

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

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego 

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

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

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

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

stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

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

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

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

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

Rozdział 3- Muzyka  

CEL KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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

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

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

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

Uczeń: wypowiada się na 
temat koncertów i musicali w 
kontekście swoich 
doświadczeń i upodobań z 
tym związanych 
przygotowuje pracę 
projektową w postaci plakatu 
na temat polskiej muzyk 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i 
interakcja 

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

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

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

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy spędzenia czasu i 
reaguje na takie propozycje zgadzając się lub udzielając 
odmowy, nie stosując właściwych form grzecznościowych 
popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego 

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

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

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

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

Rozdział 4-Świat cyfrowy  
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CEL KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

Opis czynności Uczeń w sposób płynny 
opisuje czynności 
odbywające się w 
momencie mówienia, 
sposoby korzystania z 
komputera, nie 
popełniając większych 
błędów. 

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

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

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

Uczeń:przygotowuje projekt w 
postaci diagramu 
wykonanego na podstawie 
danych zebranych podczas 
wywiadów z kolegami na 
temat upodobań związanych z 
posiadaniem różnych 
gadżetów 

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

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

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

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

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

Uczeń uczestniczy w 
prostej rozmowie, w 
miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w 
typowych sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z robieniem 
zakupów w sklepie 
elektronicznym i 
pytaniem o cenę, 
popełniając niewielkie 
błędy językowe. 

Uczeń uczestniczy w 
bardzo prostej rozmowie, 
reaguje w typowych 
sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z robieniem 
zakupów w sklepie 
elektronicznym i 
pytaniem o cenę, często 
wzorując się na 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 robieniem zakupów w sklepie elektronicznym i 
pytaniem o cenę, korzystając w dużej mierze z pomocy 
nauczyciela, popełniając błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
przynależnością 
różnych przedmiotów, 
wykonywanymi w danej 
chwili czynnościami, 
korzystaniem z różnych 
urządzeń 
elektronicznych. 

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

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

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego 

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

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

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

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny 
wyraża i uzasadnia 
swoją opinię na temat 
różnych technologii 
informacyjno-

Uczeń wyraża swoją 
opinię temat różnych 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych i 

Uczeń wyraża swoją 
opinię temat różnych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i 
cyfrowej szkoły, 

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

cyfrowej szkoły, 
popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

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

Rozdział  5-  Przyroda  

CEL KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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

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

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

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

Uczeń:przygotowuje pracę 
projektową na temat pięknego 
miejsca w Polsce stosując 
słownictwo wykraczające 
poza program nauczania 

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

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

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

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

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

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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z cechami 
zwierząt, ludzi i miejsc, popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie 
stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 
5 (w tym, m.in., nazwy 
elementów krajobrazu), 
spójnik because, 
przymiotniki w stopniu 
wyższym i najwyższym. 

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego 

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 6- Moje miasto  

CEL KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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

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

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

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

Uczeń: przygotowuje prace 
projektową na temat 
wybranego miasta 
turystycznego w Polsce 
potrafi w sposób naturalny 
opowiedzieć o wybranym 
miejscu 

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, 
typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki 

Uczeń rozumie proste, 
typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego 
słownictwo i środki 

Uczeń rozumie proste, 
typowe wypowiedzi ustne 
i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo 
i środki językowe 

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 
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językowe uwzględnione 
w rozdziale 6 i 
wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie tych 
tekstów, nie 
popełniając błędów. 

językowe uwzględnione 
w rozdziale 6 i wykonuje 
zadania sprawdzające 
rozumienie tych 
tekstów, popełniając 
niewielkie błędy. 

uwzględnione w rozdziale 
6 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, popełniając 
dużo błędów. 

Porównywanie Uczeń w sposób płynny 
porównuje swoje 
miasto i inne miasta, 
nie popełniając 
większych błędów. 

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

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

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

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w 
prostej rozmowie, 
właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z pytaniem 
o drogę i 
wskazywaniem drogi. 

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

Uczeń uczestniczy w 
bardzo prostej rozmowie, 
reaguje w typowych 
sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z pytaniem o 
drogę i wskazywaniem 
drogi, często wzorując się 
na modelu rozmowy i 
korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając 
błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.. 

Uczeń stara się uczestniczyć w bardzo prostej rozmowie 
związanej z pytaniem o drogę i wskazywaniem drogi, 
korzystając w dużej mierze z pomocy nauczyciela, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi. 

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego 

Uczeń tworzy pisemny 
opis miasta lub 
miejscowości, w której 
mieszka, uwzględniając 
możliwości spędzania 
w niej różnych form 
aktywności, nie 
popełniając większych 
błędów i stosując 

Uczeń tworzy pisemny 
opis miasta lub 
miejscowości, w której 
mieszka, uwzględniając 
możliwości spędzania w 
niej różnych form 
aktywności, popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, nie 

Uczeń tworzy pisemny 
opis miasta lub 
miejscowości, w której 
mieszka, uwzględniając 
możliwości spędzania w 
niej różnych form 
aktywności, popełniając 
błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu 

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

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

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

Rozdział 7-Ludzie  

CEL KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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

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

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

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

Uczeń:tworzy pracę 
projektową na temat postaci, 
którą podziwia według 
podanych wskazówek 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i 
interakcja 

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

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

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

Uczeń prowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której 
proponuje wspólne spędzenie czasu, nie stosując właściwych 
form grzecznościowych popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 
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Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
planami zawodowymi. 

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

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

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego 

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

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

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

Uczeń pisze list prywatny o niezwykle spędzonym dniu, 
popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

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

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

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

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

Rozdział 8-Świat  

CEL KSZTAŁCENIA 
WG NOWEJ 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 
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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. 

Uczeń :przygotowuje prace 
projektową na temat kraju 
anglojęzycznego 
wypowiada się w sposób 
swobodny, stosując  
odpowiednio dobrane 
słownictwo   
 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i 
interakcja 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie 
stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 
8 (w tym, m.in., nazwy 
państw, narodowości, 
słownictwo związane z 
podróżowaniem i 

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

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

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

popełniając nieliczne 
błędy. 

simple, przysłówki, 
popełniając liczne błędy. 

Tworzenie tekstu 
pisemnego 

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

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

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

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

Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: 
a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz 
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje 

rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy lub 
osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

                                             Paulina Krzysik 

 

 

 


