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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. 

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. Terminnadrobienia 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 

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. 

 

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 

 

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. 

 

  

 

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY 

First Steps- Rozdział powtórzeniowy  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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

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

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

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

Uczeń wykonuje dodatkowe 
zadania oraz wzbogaca swój 
zasób słownictwa o 
dodatkowe materiały 
przygotowane przez 
nauczyciela, samodzielnie 
rozwija wiedzę oraz 
zainteresowanie językiem 
angielskim 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

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

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

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

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

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

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

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

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



  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 1Rodzina i przyjaciele  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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

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

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

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

Uczeń: 

przygotowuje pracę 
projektową w postaci drzewa 
genealogicznego swojej 
rodziny według podanych 
wskazówek 

wykonuje dodatkowe 
zadania i ćwiczenia 
poszerzając zasób 
słownictwa, z którego potrafi 

korzystać w czasie lekcji 
Zachowania społeczne i 
interakcja 

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

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

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

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

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

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

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

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



  

 

wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając 
błędów. 

i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, popełniając niewielkie 
błędy. 

i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, 
popełniając dużo błędów. 

i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, 
popełniając bardzo dużo błędów. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Rozdział 2-Szkoła  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 



  

 

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

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

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

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

Uczeń: 

przygotowuje pracę 
projektową w postaci 
planszy przedstawiającej 
wymarzaną klasę 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i 
interakcja 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIT 3- Dom  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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 

Uczeń:przygotowuje pracę 
projektową na temat 
wybranego polskiego zamku 
na podstawie wyszukanych 
przez siebie informacji 
według podanych 
wskazówek 

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

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

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

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

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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi oraz z położeniem 
przedmiotów, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi oraz z położeniem 
przedmiotów, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym 



  

 

wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i 
interakcja 

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

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

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

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



  

 

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

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

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

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

 

Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

Rozdział 5- Zwierzęta  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, 
wielkość i kolor, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, 
wielkość i kolor, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, 
wielkość i kolor, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym 

Uczeń: 

tworzy prace projektową na 
temat wybranych zwierząt 



  

 

wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

korzysta ze słownictwa 
wykraczającego poza 
program kl.IV 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

Rozdział 6- Ludzie  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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

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

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

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

Uczeń: 

wypowiada się na temat 
najbardziej swoim zdaniem 
utalentowanej osoby z 
przeczytanego tekstu na 
podstawie własnych opinii i 
poglądów 



  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



  

 

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

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

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

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

Rozdział 7- Mój dzień  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA  

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

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

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

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

Uczeń: wykonuje pracę 
projektową w postaci 
wykresu ilustrującego wyniki 
przeprowadzonego sondażu 
na temat często 
wykonywanych zajęć 
domowych według podanych 
wskazówek 

Zachowania społeczne i 
interakcja 

Uczeń kupuje bilet 
autobusowy, stosując 
właściwe formy 
grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów. 

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

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

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

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

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

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

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

Uzyskiwanie i udzielanie 
informacji 

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

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

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

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

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

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

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

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



  

 

present simple, przysłówki 
częstotliwości. 

częstotliwości, popełniając 
nieliczne błędy. 

częstotliwości popełniając liczne 
błędy. 

przysłówki częstotliwości, 
popełniając bardzo liczne błędy. 

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

 

 

 

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

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

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

Rozdział 8- Czas wolny  

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA  

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA CELUJĄCA 

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 pracę 
projektową w postaci 
broszury informacyjnej o 
Polsce według podanych 
wskazówek 

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

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

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

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

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

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

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

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



  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
c) osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. 

 
                 Paulina Krzysik 

 


