
JuniorExplorer4 – Kryteria oceniania 

 

Kryteria oceniania są jednym z elementów tworzących system wymagań edukacyjnych formułowanych przez nauczycieli w ramach przedmiotowego systemu oceniania, 
wynikających z podstawy programowej i zatwierdzonego programu nauczania.  

 

Przedmiotowy system nauczania, zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania obowiązującym w  danej szkole, może uwzględniać dodatkowo m.in. takie elementy, 
jak np. przygotowanie ucznia do pracy na lekcji, aktywny udział w zajęciach, wykonywanie zadań domowych, podejmowanie dodatkowych prac, prowadzenie zeszytu 
przedmiotowego.  

 

Zaproponowane poniżej kryteria oceniania obejmują wymagania na wszystkie oceny: celującą, bardzo dobrą, dobrą, dostateczną, dopuszczającą i niedostateczną.  

 
 

Starter:Ready,steady,go! 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna 

 

 

Ocena 

dopuszczająca 

Ocena 

dostateczna 
Ocena dobra 

 

Ocena bardzo dobra 

 

Ocena celująca 

 

Przedstawianie  
się 

Uczeń nie potrafi 

przedstawić się w 

sposób zrozumiały. 

Błędy popełniane przy 

literowaniuimienia i 

nazwiska 

uniemożliwiają 

zrozumienie. 

Uczeń 
przedstawiasię, 
popełniająclicznebł
ędy wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi.Popełn
ia 
licznebłędy,literują
c swojeimięi 
nazwisko. 

Uczeń 
przedstawiasię, 
popełniającbłęd
y, alejego 
wypowiedźjest 
w 
znacznymstopni
u zrozumiała. 
Popełniabłędy, 
literującswojei
mię i nazwisko. 

Uczeń przedstawiasię, 
popełniającjedynie 
drobnebłędy,ajego 
wypowiedźjestwpełni 
zrozumiała.Potrafi 
przeliterowaćswojeim
ięi nazwisko. 

Uczeń przedstawia się w 

sposób poprawny i 

zrozumiały. Potrafi 

przeliterować swoje imię i 

nazwisko. 

 

Uczeń przedstawia się w 

sposób poprawny, 

zrozumiały i swobodny. 

Bezbłędnie literuje swoje 

imię i nazwisko. 

Opisywanie  
przedmiotów  
i miejsc 

Uczeń popełnia liczne 

błędy, uniemożliwiające 

zrozumienie opisu. Nie 

potrafi zastosować 

słownictwa do opisania 

klasy, koloru ani ilości. 

 

 

Uczeń 
opisujeprzedmioty
, 
uwzględniającichk
olor, 
klasęorazilość,alej
ego 
wypowiedźzawier
a 
liczne 
błędyjęzykowe 
utrudniającezrozu
mienie. 

Uczeń 
opisujeprzedmioty,uwzględniającichkolo
r, 
klasęorazilość.Popełniadrobnebłędy,alej

ego wypowiedźjestwpełnizrozumiała. 

Uczeń opisujeprzedmioty, 
uwzględniającich 
kolor,klasęorazilość. Na 
ogół niepopełniabłędów. 
Budujepełnezdania. 
 
 
 
 
 
 
Uczeń 
bezbłędniewykonujei 

Uczeń płynnie i bezbłędnie 

opisuje przedmioty, 

uwzględniając ich kolor, klasę 

i jakość. Buduje pełne, 

poprawne zdania. 

 

 

 



Reagowanie 
w 
sytuacjachżyci
a 
codziennego 

Uczeń nie potrafi 
zrozumieć prostych 
zwrotów związanych 
z typowymi 
sytuacjami w klasie. 
Ma problem z 
wykonaniem 
najprostszych 
poleceń. 

Uczeń 
częścioworozumie
zwroty związanez 
typowymi 
sytuacjamiwklasie
. Wykonujetylko 
najprostszepolece
nia. 

Uczeń 
rozumiezwroty 
związanez 
typowymi 
sytuacjamiwklasie. 
Wykonujei wydaje 
prostepolecenia, 
popełniającliczne 
błędy. 

Uczeń 
rozumiezwroty 
związanez 
typowymi 
sytuacjamiwklasi
e. Wykonujei 
wydaje 
prostepolecenia. 

Uczeń 
bezbłędniewykonujei 
wydajepolecenia 
związane 
z typowymi sytuacjami 
wklasie. 

Uczeń z łatwością wykonuje 

złożone polecenia związane z 

typowymi sytuacjami w 

klasie. Potrafi bezbłędnie i 

płynnie wydawać tego typu 

polecenia. 

Słownictwo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uczeń nie opanował w 

stopniu minimalnym 

słownictwa z rozdziału 

(schoolobjects,days 

ofthe weeks,seasons of 

the year,parts of the 

body,animals,clothes). 

Uczeń 
popełniabardzolic
zne 
błędy,stosującsło
wnictwo z 
rozdziału(schoolob
jects,daysofthewe
ek,seasonsoftheye
ar,monthsofthe 
year,partsofthebo
dy, 
animals,clothes). 

Uczeń 
popełnialicznebłędy
, stosując 
słownictwoz 
rozdziału(schoolobj
ects,daysofthe 
week,seasonsofthe 
year,monthsofthe 
year,partsofthebod
y,animals,clothes). 

Uczeń w 
większości 
poprawniestos
uje słownictwoz 
rozdziału(schoo
lobjects,daysoft
he 
week,seasonsof
the 
year,monthsoft
he 
year,partsofthe 
body,animals, 
clothes). 

Uczeń poprawniestosuje 
słownictwoz rozdziału 
(schoolobjects,daysof 
theweek,seasonsof 
theyear,monthsofthe 
year,partsofthebody, 
animals,clothes). 

Uczeń posiada bogaty zasób i 

poprawnie stosuje 

słownictwo z rozdziału 

(schoolobjects,days of the 

weeks,seasons of the 

year,parts of the 

body,animals,clothes). 

Gramatyka Uczeń nie potrafi 
zastosować zaimków 
wskazujących 
(this,that,these,those). 

Uczeń 
popełniabardzolic
zne 
błędy,stosujączai
mki 
wskazujące(this,t
hat, these,those). 

Uczeń 
popełnialicznebłędy, 
stosujączaimki 
wskazujące(this,that, 
these,those). 

Uczeńwwiększośc
i 
poprawniestosuje 
zaimkiwskazujące 
(this,that,these, 
those). 

Uczeńpoprawnie  
stosujezaimki 
wskazujące(this,that, 
these,those). 

Uczeń swobodnie stosuje w 

praktyce zaimki wskazujące 

(this,that,these,those). 

 

 

 

Unit1   Meet my family 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

 

Ocena niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit1aTheAmazingJourney:Nicetomeetyou 



Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach: 
przestawia 
członków 
swojej rodziny 

Braki  w słownictwie 

uniemożliwiają 

przedstawienie 

członków swojej 

rodziny, nawet gdy 

korzysta z pomocy 

nauczyciela. 

 

 

 

Przedstawiającczł
onków 
swojejrodziny,uży
watylko 
najprostszychsłów
,nie 
posługujesiępełny
mi 
zdaniami,popełnia
neprzez 
niegobłędyutrudni
ają 
zrozumieniewypo
wiedzi. 

Przedstawiając 
członkówswojej 
rodziny,popełnia 
błędyw 
wymowie,ale 
wykazujeznajomość 
podstawowego 
zestawusłów. 

Samodzielnie 
przedstawiaczło
nków 
swojejrodziny. 
W 
swojejwypowie
dzi stosujepełny 
zestaw słówz 
zakresu, 
posługujesię 
konstrukcjąThisi
s…, 
używajączarów
no 
twierdzących,ja
k 
i 
przeczącychfor
m 
czasownikabew 
liczbiepojedyncz
ej. 
Popełniadrobne 
błędy. 

Samodzielnie i na ogół 
bezbłędnie przedstawia 
członków swojej 
rodziny.W swojej 
wypowiedzi stosuje 
rozbudowany zestaw 
słów, posługuje się 
konstrukcją Thisis…, 
używając zarówno 
twierdzących, jak  
i przeczących form 
czasownika be w liczbie 
pojedynczej. 

Swobodnie i bezbłędnie 

przedstawia członków swojej 

rodziny. W swojej wypowiedzi 

stosuje bogate słownictwo, 

posługuje się konstrukcją 

Thisis …, używając zarówno 

twierdzących, jak i 

przeczących form czasownika 

be w liczbie pojedynczej. Ma 

dobrą wymowę. 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 

Nie rozumie sensu 

tekstu nawet z pomocą 

ilustracji. Nie potrafi 

samodzielnie zrozumieć 

najprostszych 

wypowiedzi bohaterów. 

 

 

Rozumieogólnyse
ns 
zaprezentowaneg
otekstu– 
bardziejnapodsta
wie 
ilustracji.Rozumiet
ylko 
najprostszewypo
wiedzi bohaterów. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów,ale 
rozumieogólnysens 
tekstu. 

W 
większościrozumi
e 
ogólnysenstekstu 
orazwypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterówczytan
ki 
TheAmazingJourn
ey: 
Nicetomeetyou. 

Wpełnirozumietreść 
czytankiTheAmazingJourn
ey:Nicetomeetyou.zarówn
o słownictwo,jak 
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. 

Bez trudu rozumie treść 

czytanki The 

AmazingJourney: Nice to 

meetyou. Doskonale rozumie 

zarówno słownictwo, jak i 

konstrukcje gramatyczne. 

Potrafi przewidzieć treść 

tekstu na podstawie tytułu. 

Słownictwo. 
Zakres: życie 
prywatne – 
członkowie 
rodziny. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

Uczeń maproblemy 
z 
zastosowaniemna
wet 
najprostszegozesta
wu 
słownictwawzakres
ie 
zaprezentowanym

Uczeń stosujetylko 
podstawowyzesta
w 
słownictwawzakres
ie 
zaprezentowanym
na lekcji. 

Uczeń 
stosujeznaczną 
większośćsłownic
twa  
wzakresie 
zaprezentowany
mna lekcji. 

Uczeń stosuje  pełny 

zestaw słownictwa  

w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 

 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 



na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownikbe  
wliczbie 
pojedynczej 
w zdaniach 
twierdzących 
i przeczących. 

Uczeń popełnia błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie jego 

wypowiedzi, stosując 

czasownik be w 

zdaniach twierdzących i 

przeczących.  

Uczeń popełnia 
licznebłędy 
wpływającenazroz
umienie 
jegowypowiedzi,st
osując 
czasownikbewzda
niach 
twierdzących 
i przeczących. 

Uczeń popełnia 
drobne 
błędy,stosując 
czasownikbew 
zdaniach 
twierdzących i 
przeczących. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
czasownikbew 
zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

Uczeń stosuje płynnie 
i poprawnieczasownik 
bewzdaniach 
twierdzących 
i przeczących. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje czasownik 

be w zdaniach twierdzących i 

przeczących. 

 
 
 

Unit1b   Atallandbeautifulpenguin 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 

Nie rozumie sensu 

przeczytanego tekstu 

czytanki  A tall and 

beautifulpenguin 

nawet z 

wykorzystaniem 

strategii stosowanych 

dla ułatwienia 

zrozumienia. Ma 

problemy ze 

zrozumieniem 

najprostszych wyrazów 

i zwrotów zawartych w 

czytance.  

Rozumie tylko 
najprostsze zdania 
zawarte w tekście 
czytanki A tall and 
beautifulpenguin. 
Bardziej domyśla 
się, niż rozumie 
ogólny sens 
tekstu. 

Mabardzoduże 
problemyze 
zrozumieniem 
ogólnegosensu 
zaprezentowanej 
czytankiAtalland 
beautifulpenguin. 

Rozumieogólnyse
ns 
czytankiAtalland 
beautifulpenguin. 
W 
większościrozumi
e słownictwooraz 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 

Wpełnirozumietreść 
czytankiAtalland 
beautifulpenguin,zarów
nosłownictwo, jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 

Bez trudu rozumie treść 

czytanki A tall and 

beautifulpenguin. Doskonale 

rozumie zarówno 

słownictwo, jak i konstrukcje 

gramatyczne. Potrafi 

przewidzieć treść tekstu na 

podstawie tytułu. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne.Znajduje w 

wypowiedzi 

określone 

informacje. 

Nie rozumie 

wypowiedzi Bena 

isamodzielnie nie jest 

w stanie podać żadnej 

odpowiedzi. 

W 
większościnierozu
mie 
zaprezentowanej 
wypowiedziBenai 
nieradzi sobie 
z 
podaniemodpowi
edzi. 

Maproblemyze 
zrozumieniem 
wypowiedziBena 
o jegociocii wujku 
oraz 
z 
podaniemodpowiedz
i. 

Rozumie,coBenm
ówi  
o swojejciocii 
wujku, 
alepopełniadrobn
e 
błędy,wskazującz
daniaprawdziwe. 

Wpełnirozumie,co 
Benmówio swojej cioci 
i wujku. 
Poprawniewskazuje 
zdania prawdziwe. 

Z łatwością rozumie, co Ben 

mówi o swojej cioci i wujku. 

Bezbłędnie wskazuje zdania 

prawdziwe. Potrafi uzasadnić 

swój wybór w przypadku 

zdań fałszywych.   

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 

Na ogół nie potrafi 

udzielić odpowiedzi 

dotyczących wyglądu 

Popełnialicznebłę
dy przy udzielaniu 
odpowiedzi 

Popełniabłędy 
zarównoprzy 
konstruowaniupytań, 

Poprawnieodpow
iada  
napytaniadotyczą

Płynniezadajepytania 
dotyczącewyglądui 

cechwymyślonej postaci i 

Płynnie, zachowując 

poprawność, zadaje pytania 

dotyczące wyglądu i cech 



wypowiedzi 
ustne. Opisuje 
ludzi. 

wymyślonej postaci. 

Nie potrafi 

konstruować pytań, ma 

z tym problem, nawet 

gdy korzysta z pomocy 

nauczyciela.  

 

 

 

dotyczącychwyglą
du 
wymyślonejpostac
i.Nie radzisobie 
z 
konstruowaniemp
ytań. 

jaki odpowiedzi 
dotyczącychwyglądu 
i cechwymyślonej 
postaci. 

ce wyglądui cech 
wymyślonejposta
ci, 
madrobneproble
my 
z 
konstruowaniem 
pytań. 

na nie odpowiada. wymyślonej postaci i na nie 

odpowiada. Ma dobrą 

wymowę i intonację. 

Słownictwo. 
Zakres: 
człowiek  
– wygląd 
zewnętrzny. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

 

 

 

Uczeń 
maproblemy 
z 
zastosowaniemna
wet 
najprostszegozest
awu 
słownictwawzakr
esie tematu 
zaprezentowaneg
o nalekcji. 

Uczeń stosujetylko 
podstawowyzestaw 
słownictwawzakresi
e tematu 
zaprezentowanego
na 
lekcji.Popełniabłędy
. 

Uczeń 
stosujepoprawn
ie 
większośćsłowni
ctwa 
wzakresietemat
u 
zaprezentowan
egona lekcji. 

Uczeń 
stosujesamodzielnie 
pełnyzestaw słownictwa 
wzakresie tematu 
zaprezentowanegona 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym 

na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres:czasow
nikbe  
wpytaniachor
az wkrótkich 
odpowiedziac
h 
w liczbie 
pojedynczej. 

Uczeń popełnia błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie jego 

wypowiedzi, stosując 

czasownik be w 

pytaniach oraz w 

krótkich 

odpowiedziach w 

liczbie pojedynczej. 

 

Uczeń 
popełnialicznebłęd
y 
wpływającenazrozu
mienie 
jegowypowiedzi,st
osując czasownikbe 
w pytaniachoraz 
wkrótkich 
odpowiedziachwlic
zbie pojedynczej. 

Uczeń 
popełniabłędy, 
stosującczasownikbe 
wpytaniachoraz  
wkrótkich 
odpowiedziachw 
liczbiepojedynczej. 

Uczeń 
stosujepoprawnie 
czasownikbe 
w pytaniachoraz 
w krótkich 
odpowiedziachw 
liczbiepojedyncze
j. 

Uczeń stosujepłynnie 
i poprawnieczasownik 
bewpytaniachoraz  
wkrótkich 
odpowiedziachw 
liczbiepojedynczej. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje czasownik 

be w pytaniach oraz w 

krótkich odpowiedziach w 

liczbie pojedynczej. 



 

 
 
 

Unit1c  Makingfriends 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 

Nie rozumie sensu 

dialogów i w związku z 

tym nie potrafi 

dopasować zdjęć do 

tekstów. 

 

Maproblem 
z 
dopasowaniemzdj
ęćdo dialogówi 
ogólnym 
zrozumieniemteks
tuze względuna 
małyzasób słów. 

 

Raczejpoprawnie 
dopasowujezdjęciad
o 
dialogów,alerozumie 
tylkopojedyncze 
prostezdania. 

Raczejpoprawnie 
dopasowujezdjęci
ado 
dialogów,alenie 
rozumiewszystkic
h 
zamieszczonychsł
ów. 

Rozumie zaprezentowane 
dialogi  
i bezbłędnie dopasowuje 
zdjęcia do tekstów. 

Doskonale  rozumie treść 

dialogów. Z łatwością 

dopasowuje zdjęcia do 

tekstów. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Nie potrafi wyszukać 
w tekście informacji 
będących 
odpowiedziami na 
zadane pytania. Ma 
problemy z 
dopasowaniem do 
właściwych pytań 
wskazanych przez 
nauczyciela 
fragmentów tekstu. 

Mabardzodużypro
blemz 
wyszukaniemwtekś
cie 
informacjibędącyc
h 
odpowiedziamina 
zadane 
pytania.Nieradziso
biez 
poruszaniemsiępot
ekście. 

Wyszukujewtekście 
informacjebędące 
odpowiedziamitylko 
naniektórezadane 
pytania. 

Poprawniewyszuk
uje  
wtekściewiększoś
ć 
informacjibędący
ch 
odpowiedziamina 
zadanepytania. 

Poprawnie wyszukuje w 

tekście informacje będące 

odpowiedziami na  

zadane pytania. 

 

Bez trudu potrafi wybrać 

odpowiednie informacje i na 

ich podstawie odpowiedzieć 

na zadane pytania. 

Uczeńreaguje 
w 
formieprostego 
tekstu pisanego 
Uzyskuje 
informacje. 

Nie potrafi ułożyć  z  
podanych wyrazów 
pytań związanych z 
pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych 

Niepotrafisamodzie
lnie ułożyć z  
podanych wyrazów 
większości 
pytańzwiązanych 

Z podanych wyrazów 
układatylkoniektóre 
pytaniazwiązane 
z pozyskiwaniem 
informacji 
dotyczących 

Popełniadrobne 
błędy,układając z 
podanych 
wyrazów pytania 
związane 
z pozyskiwaniem 

Poprawnie układa  z 
podanych wyrazów 

pytaniazwiązane 
z pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 

Z łatwością i bezbłędnie 

układa z podanych wyrazów 

pytania związane z 

pozyskiwaniem informacji 

dotyczących podstawowych 



danych personalnych. 
Ma problem ze 
zrozumieniem 
gotowych pytań. 

z 
pozyskiwanieminfo
rmacji dotyczących 
podstawowychdan
ych personalnych. 

podstawowych 
danychpersonalnych. 
Popełnialicznebłędy. 

informacji 
dotyczących 
podstawowych 
danychpersonaln
ych. 

podstawowych 
danychpersonalnych. 

danych personalnych. 

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach: 
przedstawia 
siebie, podaje 
swój wiek i 
miejsce 
zamieszkania. 

Ma problemy z 

samodzielnymprzedsta

wieniem się.  Nie 

rozumie większości 

pytań  dotyczących jego 

wieku, miejsca 

zamieszkania, urodzin i 

najlepszej 

koleżanki/najlepszego 

kolegi i nie potrafi na 

nie zareagować. Próby 

wypowiedzi zawierają 

liczne błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie. 

 

 

 

Potrafisięprzedsta
wić 
z imieniai 
nazwiska.Reaguje 
naniektórepytania 
dotyczącejegowiek
u, 
miejscazamieszkani
a, urodzin 
i najlepszej 
koleżanki 
/najlepszego 
kolegi, 
a jego 
wypowiedzizawiera
ją 
bardzolicznebłędy 
wpływającenazrozu
mienie treści. 

Potrafisięprzedstawi
ć  
z imieniai nazwiska. 
Reagujena 
większość 
pytańdotyczących 
jegowieku,miejsca 
zamieszkania,urodzi
n  
i najlepszej 
koleżanki 
/najlepszego kolegi. 
Popełniabłędy. 

Potrafisięprzedst
awić  
z imieniai 
nazwiska. 
Reagujenawszys
tkie 
pytaniadotycząc
e 
jegowieku,miejs
ca 
zamieszkania,ur
odzin  
i najlepszej 
koleżanki 
/najlepszego 
kolegi. 
Popełniadrobne
błędy 

niewpływającen
a 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Samodzielnieukłada 
poprawnewypowiedzi 
dotyczącejegowieku, 
miejscazamieszkania, 
urodzini najlepszej 
koleżanki/najlepszego 
kolegi. Potrafisię 
przedstawić. 

Płynnie i bezbłędnie 

wypowiada się na temat 

swojego wieku, miejsca 

zamieszkania, urodzin oraz 

najlepszej 

koleżanki/najlepszego kolegi. 

Z łatwością  się przedstawia. 

Ma dobrą wymowę. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Określa główną 

myśl tekstu. 

Określa kontekst 

wypowiedzi. 

Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

Ma trudności z 

samodzielnym 

rozpoznaniem 

wiadomości typu e-mail 

oraz odszukaniem 

autora. Nie rozumie 

ogólnego sensu 

wiadomości. Ma 

problem ze 

zrozumieniem 

podstawowego 

słownictwa i wyrażeń. 

Nie potrafi 

samodzielnie odnaleźć 

Rozpoznajewiado
mość typue-
mail,alema 
problemyz 
odszukaniem 
jejautora.Maprobl
emze 
zrozumieniemogól
nego sensu 
wiadomości. 
Rozumietylkopros
tsze 
zdanialubpojedyn
cze 
wyrazy.Odnajduje
w 

Rozpoznaje 
wiadomość 
e-mail,wie,ktoją 
napisał.Rozumie 
ogólnysenstekstu,al
e 
nierozumiewiększoś
ci 
zamieszczonychwni
m informacji.Ma 
problemyz 
odnalezieniem 
odpowiedzinazadan
e pytania.Odnajduje 
niepełneinformacje. 

W 
większościrozumi
e 
treśćzaprezentow
anej 
wiadomoście-
mail. Wie,ktoją 
napisał. 
Potrafipodkreślić
w 
tekściewiększość 
odpowiedzinazad
ane pytania. 

Samodzielnie czyta  
i rozumie wiadomość e-
mail. Wie, kto ją napisał. 
Bezbłędnie podkreśla w 
tekście odpowiedzi na 
zadane pytania. 

Z łatwością czyta i rozumie 

wiadomość e-mail oraz 

wskazuje autora. Bezbłędnie 

wyszukuje w tekście 

odpowiedzi na zadane 

pytania. 



w tekście odpowiedzi 

na najprostsze pytania. 

 

tekścietylkofragm
enty 
odpowiedzinanajp
rostsze pytania. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 

Ma problemy z 

odpowiedzią 

nanajprostsze pytania 

dotyczące jego osoby. 

Na ogół nie rozumie 

podstawowych pytań. 

Popełnia błędy 

językowe 

uniemożliwiające 

zrozumienie 

wypowiedzi lub nie 

podejmuje pisania. 

 

Potrafiodpowiedzie
ćtylko 
nanajprostszepytan
ia 
dotyczącejegoosob
y. 
Popełnialicznebłęd
y 
wpływającenazrozu
mienie treści. 

Potrafiutworzyć 
wiadomośće-mail, 
odpowiadającna 
zadanepytania,ale 
maproblemz ich 
zrozumieniem,a 
jego 
wypowiedzizawier
ają licznebłędy. 

Popełniadrobne 
błędy,odpowiadaj
ąc 
nazadanepytaniai 
tworzącwiadomo
śće- 
maildotyczącąjeg
o osoby. 

Na ogół 
bezbłędnieodpowiada 
nazadanepytania, 
poprawnietworząc 
wiadomośće-mail 
dotyczącąjegoosoby. 

Bezbłędnie, pełnymi 

zdaniami  odpowiada na 

zadane pytania, poprawnie 

tworząc wiadomość e-mail 

dotyczącą jego osoby. Używa 

bogatego słownictwa z 

zachowaniem poprawnej 

pisowni i interpunkcji. 

Słownictwo. 
Zakres: 
zawieranie 
znajomościoraz 
przedstawianie 
siebie. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

zestawu słów i zwrotów 

przydatnych przy 

zawieraniu znajomości 

oraz przedstawianiu 

siebie. 

 

 

 

 

Uczeń 
stosujetylkobardzo 
podstawowyzestaw
słówi 
zwrotówprzydatny
chprzy 
zawieraniuznajomo
ścioraz 
przedstawianiusieb
ie. 
Popełnialicznebłęd
y. 

Uczeń stosujetylko 
podstawowyzestaw 
słówi zwrotów 
potrzebnychprzy 
zawieraniunowych 
znajomościoraz 
przedstawianiusiebie
. Popełniabłędy. 

Uczeń 
stosujewiększość 
słówi zwrotów 
przydatnychprzy 
zawieraniunowyc
h znajomościoraz 
przedstawianiusie
bie. 
Popełniabłędynie
mającewpływuna 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Uczeń poprawnie posługuje 

się zwrotami i słownictwem 

związanym  

z poznawaniem nowych 

osób, zawieraniem 

znajomości oraz 

przedstawianiem siebie. 

 

Uczeń doskonale opanował i 

swobodnie stosuje zwroty i 

słownictwo związane z 

poznawaniem nowych osób, 

zawieraniem znajomości oraz 

przedstawianiem siebie. 

Gramatyka. 
Zakres: 
pytania 
typuWho,What, 
Where,Howold, 
When. 

Uczeń nie potrafi 
zastosować pytań typu 
Who,What,Where, 
How old,Whenw 
kontekście zawierania 
nowych znajomości. 
Popełnia błędy 

Uczeń 
madużeproblemyz 

poprawnym 
zastosowaniempyt
ańtypu 
Who,What,Where,
How old,When 

Uczeń 
poprawniestosuje 
tylkoniektórepytania 
typuWho,What, 
Where,Howold, 
When 
wkontekście 

Uczeń 
poprawniestosuje 
większośćpytańty
pu 
Who,What,Wher
e, 
Howold,Whenw 

Uczeń poprawnie 

zadajepytaniatypu 

Who,What,Howold, 

Where,When 

w kontekściezawierania 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie zadaje pytania 

typu Who,What,Where, How 

old,Whenw kontekście 

zawierania nowych 



 

 
 
 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Unit2aTheAmazingJourney:You’reexplorersnow! 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Określa główną 

myśl tekstu. 

Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
zaprezentowanego 
tekstu. Ma problemy 
ze zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Nie potrafi 
poprawnie ocenić, 
czy zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, 
czy też fałszywe. 

Rozumieogólnyse
ns 
zaprezentowaneg
otekstu– 
bardziejnapodsta
wie 
ilustracji.Rozumie
tylko 
najprostszewypo
wiedzi 
bohaterów. 
W większości 
niepotrafipopraw
nie 
ocenić,czyzgodnie
z treściączytanki 
zaprezentowanez
daniasą 
prawdziwe,czyteż 
fałszywe. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów,ale 
rozumieogólnysens 
tekstu.Popełnia 
błędy,starającsię 
ocenić,czyzgodniez 
treściączytanki 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdziwe, 
czyteż fałszywe. 

W 
większościrozumi
e 
ogólnysenstekstu 
orazwypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterówczytan
ki 
TheAmazingJourn
ey: 
You’reexplorersn
ow!  
W większości 
poprawniepotrafi 
ocenić,czyzgodni
ez treściączytanki 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdzi
we, czyteż 
fałszywe. 

Rozumietreść 
czytankiTheAmazingJour
ney:You’reexplorersnow
!– zarównosłownictwo, 
jaki zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnieocenić,czy 
zgodniez treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdziwe, 
czyteż fałszywe. 

Doskonalerozumietreść 

czytankiTheAmazingJourney:

You’reexplorersnow!– 

zarównosłownictwo, jaki 

zastosowane konstrukcje 

gramatyczne.Bezbłędnie 

ocenia,  czy zgodnie z treścią 

czytanki zaprezentowane 

zdania są prawdziwe, czy też 

fałszywe. Potrafi uzasadnić 

swój wybór w przypadku 

zdań fałszywych.   

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne. 

Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 

Nie potrafi 
samodzielnie zaznaczyć 
ulubionych 
przedmiotówdziecina 
podstawieichwypowie
dzi. 

Popełnialicznebłęd
y, 
zaznaczająculubion
e 
przedmiotydziecina 
podstawieichwypo
wiedzi. 

Popełniabłędy, 
zaznaczająculubione 
przedmiotydziecina 
podstawieich 
wypowiedzi. 

Poprawniezaznac
za 
większośćulubion
ych 
przedmiotówdzie
cina podstawieich 
wypowiedzi. 

Poprawniezaznacza 
wszystkie 
zaprezentowanena 
zdjęciachulubione 
przedmiotydziecina 
podstawieich wypowiedzi. 

Bezbłędnie, po jednokrotnym 

wysłuchaniu, zaznacza 

wszystkie zaprezentowanena 

zdjęciachulubione 

przedmiotydziecina 

podstawieich wypowiedzi. 

językowe 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

wkontekście 
zawieranianowych 
znajomości.Popełni
abłędy 
wpływającenazrozu
mienie 

jegowypowiedzi. 

zawieranianowych 
znajomości. 

kontekściezawier
ania 
nowychznajomoś
ci. 

nowychznajomości. 

 

znajomości.   

Unit2   Allthings big and small 



informacje. 

Uczeń tworzy 
krótkie, 
proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
ustne. 
Przedstawia 
fakty z 
terażniejszośc
i. 

Nie potrafi 
powiedzieć,cokto 
posiada,napodstawie 
zamieszczonych 
wtabelce imion osób 
i nazw 
przedmiotóworaz 
wzoruwypowiedzi.M
a problemy z 
wykorzystaniem 
informacjipodanych 
przykładowo,niepotr
afi utworzyćich 
samodzielnie. 

Starasiępowiedzie
ć,cokto 
posiada,napodsta
wie 
zamieszczonych 
wtabelce imion 
osób 
i nazw 
przedmiotóworaz 
wzoruwypowiedzi
.Potrafi 
wykorzystaćtylko 
informacjepodan
e 
przykładowo,anie
potrafi 
utworzyćich 
samodzielnie. 

Popełnialicznebłędy 
wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi,zadając 
pytaniai udzielając 
odpowiedzi.Starasię 
powiedzieć,cokto 
posiada,napodstawi
e zamieszczonych 
w tabelceimion osób 

inazw 

przedmiotóworaz 
wzoruwypowiedzi. 

Popełniadrobne 
błędy,zadającpyt
ania  
i udzielając 
odpowiedzi.Mów
i,co 
ktoposiada,na 
podstawie 
zamieszczonych 
w tabelceimion 
osób 
i nazw 
przedmiotówora
z 
wzoruwypowied
zi. 

Bezbłędnie zadajepytaniai 
udzielaodpowiedzi. 
Mówi,coktoposiada,napod
stawie zamieszczonych 
w tabelceimion osób 
i nazw przedmiotóworaz 
wzoruwypowiedzi. 

Swobodniei bezbłędnie 

zadajepytaniai 

udzielaodpowiedzi. 

Mówi,coktoposiada,napodst

awie zamieszczonych 

w tabelce imionosób 

i nazw przedmiotów.Nie 

potrzebuje korzystać ze wzoru 

wypowiedzi. Ma prawidłową 

wymowę.  

 

Słownictwo. 
Zakres: 
przedmioty 
codziennego 
użytku. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

Uczeń maproblemy 
z zastosowaniem 
najprostszegozesta
wu 
słownictwawzakres
ie 
zaprezentowanym
na lekcji. 

Uczeń stosujetylko 
podstawowyzestaw 
słownictwawzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji.Popełniabłędy. 

Uczeń 
stosujepoprawnie 
większośćsłownic
twa  
wzakresie 
zaprezentowany
mna lekcji. 

Uczeń stosuje  pełny 

zestaw słownictwa  

w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 

 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym 

na lekcji. 

Gramatyka.  

Zakres: 
Saxongenitive 
oraz zaimek 
dzierżawczy w 
liczbie 
pojedynczej i 
mnogiej 

Uczeń popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, stosując 
Saxongenitive oraz 
zaimek dzierżawczy w 
liczbie pojedynczej i 
mnogiej, lub nie potrafi 
zastosować struktur, 
nawet gdy korzysta z 
pomocy nauczyciela. 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędywpływającen
a zrozumieniejego 
wypowiedzi,stosują
cSaxongenitiveoraz
zaimek dzierżawczy 
wliczbie 
pojedynczej 
i mnogiej. 

Uczeń 
popełnialicznebłędy, 
stosującSaxongenitiv
eorazzaimek 
dzierżawczywliczbie 
pojedynczeji 
mnogiej. 

Uczeń w 
większości 
poprawniestosuje 
Saxongenitiveora
z 
zaimekdzierżawcz
yw 
liczbiepojedyncze
ji mnogiej. 

Uczeń poprawnie 

stosujeSaxongenitiveorazza

imek dzierżawczywliczbie 

pojedynczeji mnogiej. 

 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

Saxongenitiveorazzaimek 

dzierżawczywliczbie 

pojedynczeji mnogiej. 

 

 
 
 
 
 

Unit2b   Excitingthings 

Uczeń rozumie Nie rozumie sensu 
przeczytanego tekstu 

Rozumietylkonajpr
ostsze 

Mabardzoduże 
problemyze 

Rozumieogólnyse
ns 

Rozumietreść 
czytankiExcitingthings 

Bez trudu rozumie treść 



proste 

wypowiedzi 

pisemne. Określa 

główną myśl 

tekstu. 

Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

czytanki  
Excitingthingsnawet z 
wykorzystaniem 
strategii stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia.Nie 
potrafi poprawnie 
ocenić, którego 
fragmentu tekstu 
dotyczą 
zaprezentowane 
zdania. 

zdaniazawartewtek
ście 
czytankiExcitingthi
ngs.Bardziejdomyśl
asię,niż 
rozumieogólnysens 
tekstu.W 
większościnie 
potrafipoprawnieo
cenić, którego 
fragmentutekstu 
dotyczą 
zaprezentowane 
zdania. 

zrozumieniemogóln
ego 
sensuzaprezentowa
nej 
czytankiExcitingthin
gs. 
Popełniaznacznebłę
dy, 
oceniając,którego 
fragmentutekstu 
dotyczą 
zaprezentowanezda
nia. 

czytankiExcitingt
hings.W 
większości 
rozumiesłownict
wo 
orazzastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 
Popełniadrobnebł
ędy, 
oceniając,którego 
fragmentutekstu 
dotyczą 
zaprezentowane 
zdania. 

–zarówno słownictwo,jaki 
zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. Na 
ogółbezbłędnie 
potrafiocenić, 
któregofragmentu 
tekstudotyczą 
zaprezentowane zdania. 

czytanki Excitingthings.  

Doskonale rozumie zarówno 

słownictwo, jak i konstrukcje 

gramatyczne. Sprawnie i 

bezbłędnie potrafi ocenić, 

którego fragmentu tekstu 

dotyczą zaprezentowane 

zdania. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne. 

Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 

wypowiedzidzieci, nie 

potrafi wskazać 

błędnych informacji ani 

zastąpić ich 

poprawnymi. Ponowne 

wysłuchanie tekstu nie 

ułatwia zrozumienia. 

Mabardzoduże 

problemy ze 

zrozumieniem 

wypowiedzidzieci, 

popełnia liczne 

błędy przy 

wskazywaniu 

błędnych informacji 

oraz zastępowaniu 

ich poprawnymi.  

 

Maduże problemy ze 

zrozumieniem 

wypowiedzidzieci, 

popełnia błędy przy 

wskazywaniu 

błędnych informacji 

oraz zastępowaniu ich 

poprawnymi.  

 

Na ogół rozumie 

wypowiedzi dzieci, 

popełniadrobne 

błędy przy 

wskazywaniu 

błędnych 

informacji oraz 

zastępowaniu ich 

poprawnymi.  

 

Rozumie wypowiedzi 

dzieci, poprawniewskazuje  

błędne informacje oraz na 

ogół bezbłędnie zastępuje 

je poprawnymi.  

 

Doskonale rozumie 

wypowiedzi dzieci, 

poprawniewskazuje błędne 

informacje oraz bezbłędnie 

zastępuje je poprawnymi.  

 

Słownictwo.Zakr
es: przymiotniki 
opisujące 
przedmioty,naz
wy krajów 
i narodowości. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

 

Uczeń ma problemy 

z zastosowaniem 
najprostszegozesta
wu 
słownictwawzakres
ie 
zaprezentowanym
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
tylkopodstawowyzest
aw 
słownictwawzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji.Popełniabłędy. 

Uczeń stosuje 
poprawniewiększ
ośćsłownictwa  
wzakresie 
zaprezentowany
mna lekcji. 

Uczeń stosujesamodzielnie 

pełny 
zestaw słownictwa 
wzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym 

na lekcji. 



 

 

 

 

Gramatyka.Zakr
es: 
czasownikbe– 
zdaniatwierdząc
e 
i 
przeczące,pytan
iai 
krótkieodpowie
dzi, 
liczbapojedyncz
a 
orazliczbamnog
a. 

Uczeń nie potrafi bez 
pomocy nauczyciela 
odnaleźćwtekście 
żadnych zdań z 
formami czasownika 
bewliczbie mnogiej. 
Samodzielnie nie potrafi 
rozróżnić liczby 
pojedynczeji liczby 
mnogiej.Popełniabard
zo 
licznebłędy,uzupełniaj
ąc 
zdaniaformamiczasow
nikabe. 

Uczeń odnajduje 
wtekścietylko 
niektórezdaniaz 
formami 
czasownika 
bewliczbie 
mnogiej.Madużyp
roblem  
z 
rozróżnieniemlicz
by pojedynczeji 
liczby 
mnogiej.Popełnia
bardzo 
licznebłędy,uzupe
łniając 
zdaniaformamicz
asownikabe. 

Uczeń 
popełnialicznebłędy, 
odnajdując 
wtekście zdania 
z formami 
czasownikabew 
liczbiemnogiej 
i uzupełniajączdania 
odpowiednimiforma
mi czasownikabe. 

Uczeń 
potrafiodnaleźć 
w 
tekściewiększość 
zdańz 
czasownikiem be 
wliczbie 
mnogiejoraz 
uzupełnićzdania 
odpowiednimi 
formamiczasowni
ka 
be.Popełniaprzy 
tymdrobnebłędy. 

Uczeńodnajduje 
wtekście wszystkiezdaniaz 
czasownikiembe 
w liczbiemnogiej;na 
podstawieobrazka 
uzupełniazdania 
wszystkimiformami 
czasownikabe. 

Uczeń sprawnie 

i bezbłędnie odnajduje 

wtekście wszystkiezdaniaz 

czasownikiembe 

w liczbiemnogiej;na 

podstawieobrazka 

uzupełniazdania 

wszystkimiformami 

czasownikabe. 

 

Unit2cLet’splaytogether! 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu.  

Nie rozumie sensu 

dialogów i w związku z 

tym nie potrafi 

dopasować zdjęć do 

tekstów.  

 

Madużyproblem 
z 
dopasowaniemzdj
ęćdo dialogówi 
ogólnym 
zrozumieniemtek
stu. 
Bardziejzgaduje.  

Raczejpoprawnie 
dopasowujezdjęciad
o 
dialogów,alerozumie 
tylkopojedynczepros
te zdania. 

Raczejpoprawnie 
dopasowujezdjęci
a do 
dialogów,alenie 
rozumiewszystkic
h 
zamieszczonychsł
ów.  
 

Rozumie zaprezentowane 
dialogi 
i bezbłędnie 
dopasowujezdjęcia 
dotekstów. 
 

Z łatwością rozumie 

zaprezentowane dialogi 

i bezbłędnie 

dopasowujezdjęcia 

dotekstów. 

 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne. 

Znajduje w 
wypowiedzi 

Nie potrafi wskazać 
zaprezentowanych 
przedmiotów. 

Popełnialicznebłędy
,wskazując 
zaprezentowane 
przedmioty. 

Popełniabłędy, 
wskazujączaprezento
wane przedmioty. 

W większości 
poprawniewskaz

uje wszystkie 

zaprezentowane 
przedmioty. 

Poprawniewskazujezaprez
entowane przedmioty. 

Bezbłędnie i bez trudu 

wskazuje zaprezentowane 

przedmioty. Prawidłowo 

wymawia nazwy 

przedmiotów.  



określone 
informacje. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Znajduje w 

tekście określone 

informacje.  

 

Nie potrafi 

samodzielnie odszukać 

wtreścipracy 

informacjidotyczącychj

ejautora. Ma z tym 

problem, również gdy 

korzysta z pomocy 

nauczyciela.  

 

Madużeproblemy 
z 
odszukaniemwtreś
cipracy 
informacjidotycząc
ychjejautora.Popeł
niabardzo 
licznebłędy. 

Popełnialicznebłędy, 
uzupełniającinforma
cje 
dotycząceautoraprac
y,napodstawietreści 
pracy. 

Napodstawie 
zamieszczonejpra
cyuzupełniainfor
macje 
dotyczącejejautor
a, 
popełniającdrobn
e błędy. 

Napodstawie 
zamieszczonej pracy na 
ogół 
bezbłędnieuzupełnia 
informacjedotyczące 
jejautora. 

Napodstawie zamieszczonej 

pracy z łatwością i 

bezbłędnieuzupełnia 

informacjedotyczące jej 

autora. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 
Opisuje 
przedmioty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maproblem 

z poprawnym 

uzupełnieniemswoich 

danychosobowych, 

nawet gdy korzysta z 

pomocy nauczyciela. 

Opisswojego 

ulubionegoprzedmiotu 

zawiera liczne błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie. Na ogół nie 

rozumie pytań. 

 

 

 

 

 

Maproblem 
z poprawnym 
uzupełnieniemswoi
ch 
danychosobowych. 
Tworzącopisswojeg
o 
ulubionegoprzedmi
otu 
i 
odpowiadającnaza
dane 
pytania,posługujesi
ę 
raczejpojedynczymi 
słowami,a 
niepełnymi 
zadaniami. 

W 
większościpoprawnie 
uzupełniaswojedane 
osobowe.Popełnia 
licznebłędy,tworząc 
opisswojego 
ulubionegoprzedmio
tu 
i odpowiadającna 
zadanepytania. 

Niemaproblemó
w 
z 
uzupełnieniemsw
oich 
danychosobowyc
h. 
Odpowiadającna 
zadanepytania, 
tworzyopisswojeg
o ulubionego 
przedmiotu, 
posługującsię 
prostymizdaniami
. Popełniadrobne 
błędy. 

Bezbłędnieuzupełnia 
swojedaneosobowe 
oraztworzyopis 
swojegoulubionego 
przedmiotu, 
odpowiadającna 
zadanepytania. Tworzy 
poprawne zdania. 

Bezbłędnieuzupełnia 

swojedaneosobowe 

oraztworzyopis 

swojegoulubionego 

przedmiotu, odpowiadającna 

zadanepytania. W opisie 

posługuje się bogatym 

słownictwem. 

Tworzyrozbudowane zdania. 

Słownictwo.Zak
res:  
gryi zabawy. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

Uczeń maproblemy 
z zastosowaniem 
najprostszegozesta
wu 
słownictwawzakres
ie 

Uczeń stosujetylko 
podstawowyzestaw 
słownictwa 
wzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji.Popełniabłędy. 

Uczeń 
stosujepoprawnie 
większośćsłownic
twa  
wzakresie 
zaprezentowany

Uczeń 
stosujesamodzielnie 
pełnyzestaw słownictwa 
wzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym 



 

 

zaprezentowanym
na lekcji. 

mna lekcji. na lekcji. 

 
 

Unit3   Open yourbooks 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit3a  Theamazingjourney:Myfavouritesubject 

Uczeńrozumie
prostewypowi
edzipisemne.
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 
 
 
 
 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
zaprezentowanego 
tekstu. Ma problemy 
ze zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Nie potrafi 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Rozumieogólnyse
ns 
zaprezentowaneg
otekstu– 
bardziejnapodsta
wie 
ilustracji.Rozumie
tylko 
najprostszewypo
wiedzi 
bohaterów. 
W większości 
niepotrafipopraw
nie 
odpowiedziećnap
ytania 
dotyczącetekstu. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienie 
wypowiedziwszystki
ch 
bohaterów,alerozu
mie 
ogólnysenstekstu. 
Popełniabłędy,stara
jąc 
sięodpowiedziećna 
pytaniadotyczące 
tekstu. 

W 
większościrozumi
e 
ogólnysenstekstu 
orazwypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterówczytan
ki 
TheAmazingJourn
ey: 
Myfavouritesubje
ct.  
W większości 
poprawniepotrafi 
odpowiedziećna 
pytaniazgodniez 
treściączytanki. 

Wpełnirozumietreść 
czytankiTheAmazingJour
ney:My favouritesubject 
–zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnie 
odpowiedziećna 
pytaniazgodniez 
treściączytanki. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiTheAmazingJourney:M

y favouritesubject –zarówno 

słownictwo,jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatyczne.Potrafi  

odpowiedziećna pytania 

bezbłędnie, pełnymi zdaniami 

zgodniez treściączytanki. 

Uczeńrozumiep
roste 
wypowiedziustn
e. 
Znajduje w 
wypowiedziach 
określone 
informacje. 

Nie rozumie zdańze 
słuchui nie potrafi 
stwierdzić,czy są 
fałszywe,czyprawdziw
e.  

Madużeproblemy
ze 
zrozumieniemzda
ńze słuchui 
stwierdzeniem,czy 
są 
fałszywe,czypraw
dziwe. 
Popełniabardzolic
zne błędy. 

Maproblemze 
zrozumieniemzdańze 
słuchui 
stwierdzeniem, czysą 
fałszywe,czyteż 
prawdziwe.Popełnia 
licznebłędy. 

W większości 
poprawniestwier
dza, 
czyusłyszanezdan
ia 
sąprawdziwe,czy 
fałszywe. 

Wpełnipoprawnie 
potrafistwierdzić,czy 
usłyszanezdaniasą 
prawdziwe,czy fałszywe. 

Bezbłędnie 

potrafistwierdzić,czy 

usłyszanezdaniasą 

prawdziwe,czy fałszywe. Przy 

wyborze zdań fałszywych 

potrafi uzasadnić swoją 

decyzję. 

Uczeńrozumie 
proste 
wypowiedzi 

Nie rozpoznaje i nie 
potrafi  zapisać 
nazwprzedmiotów 

Madużyproblem 
z rozpoznaniem 
i zapisaniem 

Napodstawienagran
ia 
uzupełnianazwytylk

Napodstawie 
nagrania 
w większości 

Napodstawie 
nagraniapoprawniez
apisuje nazwy 

Napodstawie nagraniawpełni 

bezbłędnie i z łatwością 



ustne. 
Znajduje w 
wypowiedziac
h określone 
informacje. 

szkolnychnapodstaw
ie nagrania lub 
próbuje zapisywać, 
popełniając błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie.  

nazwprzedmiotó
w 
szkolnychnapodst
awie 
nagrania.Popełnia
bardzo 
licznebłędy. 

o 
niektórychprzedmio
tów 
szkolnych.Popełnia 
licznebłędy. 

poprawniezapisuj
e nazwy 
zaprezentowanyc
h przedmiotów 
szkolnych. 

zaprezentowanych 
przedmiotów 
szkolnych. 

zapisuje nazwy 

zaprezentowanych 

przedmiotów szkolnych. 

Uczeńreaguje
ustnie 
wtypowych 
sytuacjachdni
a 
codziennego:
mówi, 
coposiada. 

Nie potrafi ułożyć  zdań 

ani rozmawiać z 

koleżanką/kolegąnatem

atszkoły. Ma problemy 

ze zrozumieniem 

podanego słownictwa. 

 

 

Mabardzodużyprob
lem 
z 
ułożeniempełnychz
dań 
i rozmowąz 
koleżanką/kolegąn
atematszkoły. 
Popełniabardzolicz
ne błędy. 

Rozmawiając 
z koleżanką/kolegą 
o 
szkole,próbujetworzy
ć pełnezdania 
z wykorzystaniem 
podanychwyrazów. 
Popełnialicznebłędy. 

Rozmawiając 
z 
koleżanką/kolegą 
o 
szkole,tworzypełn
e 
zdania,wykorzyst
ując 
podanewyrazy. 
Popełniadrobne 
błędy. 

Poprawnierozmawia 
z koleżanką/kolegą 
o szkole.Wykorzystując 
podanewyrazy, 
tworzypełnezdania. 

Płynnie i bezbłędnie rozmawia 

z koleżanką/kolegą 

o szkole.Wykorzystując 

podanewyrazy oraz własne 

pomysły,tworzypełnezdania.  

 

Słownictwo.Zak
res: Edukacja – 
nazwyprzedmio
tów 
szkolnychorazd
ni tygodnia. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

Uczeń maproblemy 
z zastosowaniem 
najprostszegozesta
wu 
słownictwawzakres
ie 
zaprezentowanym
na lekcji. 

Uczeń stosujetylko 
podstawowyzestaw 
słownictwawzakresi
e 
zaprezentowanymn
a 
lekcji.Popełniabłędy
. 

Uczeń 
stosujepoprawnie 
większośćsłownic
twa  
wzakresie 
zaprezentowany
mna lekcji. 

Uczeń 
stosujesamodzielnie 
pełnyzestaw słownictwa 
wzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 

Gramatyka.Zakr
es: 
czasownikhave

got– 

formytwierdząc
e 
i 
przeczące,zaró
wno pełne,jaki 
skrócone. 

Uczeń na ogół błędnie 
uzupełnieniazdania z 
właściwymiformami 
czasownikahavegot, 
nawetnapodstawie 
zamieszczonejtabeli.  

Uczeń 
mabardzodużepr
oblemy z 
poprawnym 
uzupełnieniemzd
ań 
właściwymiforma
mi 
czasownikahaveg
ot, 
nawetnapodstawi
e 
zamieszczonejtab
eli. 
Popełniabardzolic
zne błędy. 

Uczeń 
popełnialicznebłędy
, uzupełniajączdania 

właściwymiformami 
czasownikahavegot
na 
podstawietabelki. 

Uczeń w 
większości 
poprawnieuzu
pełnia 

zdaniawłaściwy
mi 
formamiczaso
wnika 
havegotna 
podstawietabel
ki. 
Popełniadrobn
e błędy. 

Uczeń  poprawnie 
uzupełniazdania 

właściwymiformami 
czasownikahavegotna
podstawietabelki. 

Uczeń sprawnie 

i z łatwością uzupełniazdania 

właściwymiformami 

czasownikahavegotnapodstaw

ietabelki. Na ogół potrafi 

uzupełnić poprawnie zdania 

również bez korzystania z 

tabelki.  

 
 



Unit3b   WhattimehaveyougotEnglish? 

Uczeńrozumie
prostewypowi
edzipisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanegote
kstu nawet z 
wykorzystaniem 
strategii 
stosowanych dla 
ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
prostych zdań i 
wyrażeń. Nie potrafi 
poprawnie ocenić, 
które zdania są 
prawdziwe, a które 
fałszywe. 

Rozumieogólnyse
ns 
zaprezentowaneg
otekstu –
bardziejnapodsta
wie 
ilustracji.Rozumie
tylko 
najprostszezdania i 
zwroty. W 
większości 
niepotrafipopraw
nie 
ocenić,czyzgodnie
z treściączytanki 
zaprezentowanez
daniasą 
prawdziwe,czyteż 
fałszywe. 

Rozumieogólnysens
tekstu, ale 
sprawiamutrudność 
zrozumienie zdań 
bardziej 
złożonych.Popełniabł
ędy,starającsięoceni
ć,czy 
zgodnieztreścią 
czytanki 
zaprezentowanezda
nia 
sąprawdziwe,czyteż 
fałszywe. 

W 
większościrozum
ie 
treśćczytankiWh
attimehaveyoug
otEnglish?–
zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Pot
rafi 
poprawnieocenić
,czy 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdzi
we, czyteż 
fałszywe, 
zgodnie 
z treścią 
czytanki.Popełni
a drobnebłędy. 

Wpełnirozumietreść 
czytankiWhattimehave
yougotEnglish? – 
zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnieocenić,czy 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdziwe,cz
yteż fałszywe, zgodnie 
z treścią czytanki. 

Bez trudu rozumietreść 
czytankiWhattimehaveyougot

English? Doskonale rozumie 

zarówno słownictwo,jaki 

zastosowane konstrukcje 

gramatyczne.Potrafi 

poprawnieocenić,czy 

zaprezentowane 

zdaniasąprawdziwe, czyteż 

fałszywe, zgodniez treścią 

czytanki oraz uzasadnić swoją 

decyzję.  

Uczeńrozumie
proste 
wypowiedzius
tne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi zapisaćna 
podstawienagranian
azwprzedmiotówprz
y 
właściwychgodzinac
h. Ma z tym 
problemy, również 
gdy korzysta z 
pomocynauczyciela. 

Popełniabardzolic
zne 
błędy,próbującza
pisaćna 
podstawienagrani
anazwy 
przedmiotówprzy 
właściwychgodzin
ach. 

Popełnialicznebłędy, 
zapisującnapodstawi
e nagranianazwy 
przedmiotów.Ma 
problemyz 
przyporządkowanie
m przedmiotówdo 
właściwychgodzin. 

Popełniadrobne 
błędy,zapisującna 
podstawienagrani
a 
nazwyprzedmiotó
w 
przyodpowiednic
h godzinach. 

Napodstawie 
nagraniana ogół 
bezbłędnie 
uzupełniaplanlekcji, 
wpisującnazwy 
przedmiotówprzy 
odpowiednich 
godzinach. 

Napodstawie nagrania z 

łatwością i 

bezbłędnieuzupełniaplanlekcji, 

wpisującnazwy 

przedmiotówprzy 

odpowiednich godzinach. 

Uczeńreagujeus
tniewtypowych 
sytuacjach.Prosi  
o informacje. 

Nie potrafi 
przeprowadzić 
rozmowyz 
koleżanką/ 
/kolegąnatemat 
swojegoplanulekcji.N

ie umie 

skonstruować 
samodzielniepytania, 
nie potrafi nazwać 
większości 

Mabardzodużepr
oblemy 
z 
przeprowadzeniem 
rozmowyz 
koleżanką/ 
/kolegąnatemat 
swojegoplanulekcji.
Nie 

możeskonstruować 
samodzielniepytani

Maproblem 
z poprowadzeniem 
rozmowyz 
koleżanką/ 
/kolegąna 
tematswojegoplanu 

lekcji,szczególnie 
z zadawaniempytań. 
Radzisobiez 
udzielaniem 
odpowiedzi.Podaje 

Popełniadrobne 
błędy,rozmawiają
cz koleżanką/ 
/kolegąo 
swoimplanielekcji
. Zadajepytania 
i 

udzielaodpowied
zi. Podajenazwy 
przedmiotóworaz 
godziny. 

Bezbłędnieprowadzi 
rozmowę 
z koleżanką/kolegąna 
tematswojegoplanu 

lekcji.Zadajepytania 
i udzielaodpowiedzi. 
Podajenazwy 
przedmiotóworaz 
godziny. 

Płynnie i bezbłędnieprowadzi 

rozmowęz koleżanką/kolegąna 

tematswojegoplanu 

lekcji.Zadajepytaniai 

udzielaodpowiedzi. Z łatwością 

podajenazwy 

przedmiotóworaz godziny. Ma 

dobrą wymowę.  



przedmiotów 
szkolnych ani 
określać godzin na 
zegarze.  

a. Podającnazwy 
przedmiotówi 
godziny,nie 
odpowiadapełnymi 
zdaniami.Popełniali
czne błędy. 

nazwyprzedmiotów 
orazgodziny.Popełnia 
dużebłędy. 

Słownictwo.Zak
res:  
czas– 
konstrukcja 
What’sthetime? 
orazpodawanie 
czasuwpełnym 
zakresie;szkoła. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

Maproblemy 
z zastosowaniem 
najprostszegozesta
wu 
słownictwawzakres
ie 
zaprezentowanym
na lekcji. 

Stosujetylko 
podstawowyzestaw 
słownictwa 
wzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji.Popełniabłędy. 

Stosujepoprawni
e 
większośćsłownic
twa  
wzakresie 
zaprezentowany
mna lekcji. 

Stosujesamodzielnie 
pełnyzestaw 
słownictwawzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 

Gramatyka.Zakr
es: 
czasownikhave
got–
liczbapojedyncz
a 
i mnoga 
wpytaniach 
orazkrótkich 
odpowiedziach. 

Uczeń nie potrafi bez 
pomocy nauczyciela 
odnaleźćwtekście 
żadnych zdań z 
formami czasownika 
havegot. Nie potrafi na 
podstawie tabelki. 
ułożyć pytań ani 
odpowiedzi. 

Odnajdujewtekści
e 
niektóreformycza
sownikahavegot,p
opełniabardzo 
licznebłędy,układ
ającpytaniaoraz 
odpowiedzidonic
hna podstawie 
tabelki. 

Odnajdujewtekście 
większośćform 
czasownikahavegot,
ale popełniabłędy, 
układającpytania 
i 
udzielającodpowied
zi na podstawie 
tabelki. 

Poprawnieodnajd
uje  
wtekściewiększoś
ć 
formczasownikah
avegot. 
Popełnia 
drobnebłędy, 
układającpytania 
i 
udzielającodpowi
edzi na podstawie 
tabelki. 

Bezbłędnie 
odnajdujewtekście 
wszystkieformy 
czasownikahavegot 
oraz naogół poprawnie 
układapytania 
i odpowiedzi na 
podstawie tabelki. 

Uczeń sprawnie 

i z łatwością 

odnajdujewtekście 

wszystkieformy 

czasownikahavegot 

oraz bezbłędnie 

układapytaniai odpowiedzi na 

podstawie tabelki. Na ogół 

poprawnie układa pytania i 

odpowiedzi również 

bezwykorzystania tabelki.  

 

Unit3c  Schoollanguage 

Uczeńrozumiep
rostewypowied
zipisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 
Znajduje w 
tekście określone 
informacje.  

Nie rozumie sensu 

dialogów i w związku z 

tym nie potrafi 

dopasować nazw 

pomieszczeń do 

tekstów. Nie potrafi 

znaleźć w tekście 

usłyszanych wyrażeń. 

 

Madużyproblem 
z 
dopasowaniemnaz
w pomieszczeńdo 
dialogówi ogólnym 
zrozumieniemtekst
u. Bardziejzgaduje. 
Wyszukujewtekście
tylko niektóre 
usłyszane wyrażenia. 

Raczejpoprawnie 
dopasowujenazwy 
pomieszczeńdo 
dialogów,alerozumie 
tylkopojedynczepros
te 
zdania.Wyszukujew 
tekścietylkoniektóre  
usłyszane wyrażenia. 

Raczejpoprawnie 
dopasowujenazw
y pomieszczeńdo 
dialogów,alenie 
rozumiewszystkic
h 
zamieszczonychsł
ów.  
W większości 
poprawniewyszuk
uje 
wtekścieusłyszan
e wyrażenia. 
 

Rozumie 
zaprezentowane dialogi 
i bezbłędnie 
dopasowujenazwy 
pomieszczeńdotekstów. 
Poprawniewyszukuje 
wtekścieusłyszane 
wyrażenia. 
 

Doskonale rozumie 

zaprezentowane dialogi 

i bezbłędnie 

dopasowujenazwy 

pomieszczeńdotekstów.Z  

łatwością wyszukuje 

wtekścieusłyszane wyrażenia. 

 

 



Uczeńtworzykró
tkie, proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzipise
mne. Opisuje 
miejsca. 

Opis szkoły zawiera 
błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie. Uczeń nie 
potrafi zastosować 
zwrotów podanych we 
wzorze lub nie 
podejmuje 
samodzielnie pracy.  

Napodstawiewzoru
uczeń 
tworzybardzokrótki
opis 

swojejszkoły,popeł
nia 
bardzolicznebłędy. 

Napodstawiewzoru 
uczeńtworzybardzo 

krótkiopisswojej 
szkoły.Popełnialiczne 
błędy. 

Napodstawiewzo
ru uczeńtworzy 

kilkuzdaniowyopi
s swojejszkoły. 
Popełniadrobne 
błędy. 

Napodstawiewzoru 
uczeńbezbłędnie 

tworzyopisswojej 
szkoływkilku 
prostychzdaniach. 

Na ogół napodstawiewzoru ale 

również z wykorzystaniem 

własnych pomysłów, 

uczeńbezbłędnie 

tworzyopisswojej 

szkoły.Buduje poprawne 

zdania, używa bogatego 

słownictwa.  

Słownictwo.Zak
res:  
miejsca 
i przedmioty  
w 
szkole,typowe 
zwrotynauczyci
ela 
i uczniów. 

Uczeń na ogół nie 
rozumie ani nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować zwrotów 
typowych  dla 
nauczycielalubuczniów
na lekcji.W 
opisieswojejszkoły 
używa bardzo 
ubogiego słownictwa 
z tego 
zakresu.Popełnialiczne 
błędyuniemożliwiające 
zrozumienie.  

Uczeń 
rozpoznajetylkoni
ektóre zwroty 
typowe dla 
nauczycielalubucz
niówna 
lekcji,popełnialicz
nebłędy 
przyichzastosowa
niu.W 
opisieswojejszkoł
y 
wykorzystujetylko 
najprostszesłowa
z tego 
zakresu.Popełniali
czne błędy. 

Uczeń rozpoznaje 
i stosuje 
tylkoniektórezwroty 
typowedla sytuacji 
szkolnych. 
Wopisie swojejszkoły 
wykorzystujetylkoczę
ść 
słownictwawzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji.Popełniabłędy. 

Uczeń rozpoznaje 
i stosuje 
typowezwroty 
używanenalekcji, 
zarównoprzez 
nauczycieli,jaki 
uczniów.Stosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
opisującswojąszk
ołę. 
Popełniadrobne 
błędy. 

Uczeń rozpoznaje  
i na ogół bezbłędnie 
stosujetypowe 
zwrotyużywanena 
lekcji,zarównoprzez 
nauczycieli,jaki 
uczniów.Tworzyopis 
szkoły,wykorzystując 
słownictwow 
zakresiepodanymna 
lekcji. 

Uczeń bezbłędnierozpoznaje  

i z łatwością stosujetypowe 

zwrotyużywanena 

lekcji,zarównoprzez 

nauczycieli,jaki 

uczniów.Tworzyopis 

szkoły,wykorzystując 

wpełnisłownictwow 

zakresiepodanymna lekcji. 

Gramatyka.Zakr
es: 
liczbamnoga 
rzeczowników 
(-s,- es,-ies). 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie uzupełnić  

zdań liczbą pojedynczą i 

mnogą. Na ogół nie 

potrafi utworzyć liczby 

mnogiej od podanych 

rzeczowników. 

Uczeń 
popełnialicznebłęd
y, 
uzupełniająctekst 
odpowiednioliczbą 
pojedyncząlubmno
gą rzeczowników. 

Uczeń 
popełniabłędy, 
uzupełniająctekst 
odpowiednioliczbą 
pojedyncząlubmnogą 
rzeczowników. 

Uczeń w 
większości 
poprawnieuzupeł
nia 
tekstodpowiedni
o 
liczbąpojedyncząl
ub 
mnogąrzeczownik
ów. 

Uczeń 
poprawnieuzupełnia 
tekstodpowiednio 
liczbąpojedyncząlub 
mnogąrzeczowników. 

Uczeń z łatwością i bezbłędnie 

uzupełnia tekstodpowiednio 

liczbąpojedyncząlub 

mnogąrzeczowników. Stosuje 

poznane zasady w 

wypowiedziach ustnych i 

pisemnych. 

 

Unit4   Home sweethome 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 



 

Unit4a  TheAmazingJourney:Abeautifulhouse 

Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
zaprezentowanego 
tekstu The 
AmazingJourney:A 
beautifulhouse.Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Niepotrafi 
poprawnieocenić,czy 
zgodniez 
treściączytanki 
zaprezentowanezda
niasą 
prawdziwe,czyteż 
fałszywe. 

Rozumieogólnyse
ns 
zaprezentowaneg
otekstu– 
bardziejnapodsta
wie 
ilustracjidotekstu
The 
AmazingJourney:
A 
beautifulhouse.Ro
zumie 
tylkonajprostsze 
wypowiedzibohat
erów. 
W 
większościniepotr
afi 
poprawnieocenić,
czy zgodniez 
treściączytanki 
zaprezentowanez
daniasą 
prawdziwe,czyteż 
fałszywe. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienie 
wypowiedziwszystki
ch 
bohaterów,alerozu
mie 
ogólnysenstekstuTh
e AmazingJourney:A 
beautifulhouse.Pop
ełniabłędy,starając 
sięocenić,czyzgodni
ez treściączytanki 
zaprezentowanezda
nia 
sąprawdziwe,czyteż 
fałszywe. 

W 
większościrozumi
e 
ogólnysenstekstu 
orazwypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterówczytan
ki 
TheAmazingJourn
ey: 
Abeautifulhouse. 
W 
większościpopra
wnie 
potrafiocenić,czy 
zgodniez treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdzi
we, czyteż 
fałszywe. 

Rozumietreść 
czytankiTheAmazingJo
urney:Abeautifulhouse
.Zarówno 
słownictwo,jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegozrozumiałe. 
Potrafipoprawnie 
ocenić,czyzgodniez 
treściączytanki 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdziwe, 
czyteż fałszywe. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiTheAmazingJourney:A 

beautifulhouse. – zarówno 

słownictwo,jaki zastosowane 

konstrukcje gramatyczne. 

Potrafibezbłędnie 

ocenić,czyzgodniez 

treściączytanki zaprezentowane 

zdaniasąprawdziwe, czyteż 

fałszywe, oraz uzasadnić swoją 

decyzję.  

Uczeńtworzykr
ótkie, proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedziust
ne. 
Opisujemiejsca. 

Nie potrafi 
prowadzić dialogu 
w parach. Nie 
potrafi  
skonstruować 
pytania oraz ma 
problemy ze 
zrozumieniempyta
nia kolegi/ 
koleżanki i 
odpowiedzią na 
nie.  

Starasięprowadzićd
ialogwparach.Mad
uże problemyze 
skonstruowaniemp
ytań, 
potrafiodpowiadać. 
Popełnialicznebłęd
y 
wpływającenazrozu
mienie 
jegowypowiedzi. 

Starasięprowadzić 
dialogwparach.Pytai 
opisujewybrane 
pomieszczeniawdo
mu. 
Popełnialicznebłędy 
wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Prowadzącwpara
ch 
dialog,zadajepyta
nia  
i opisujewybrane 
pomieszczeniaora
z ich 
wyposażenie, 
popełniającniewi
elkie błędy. 

Bezbłędnie 
prowadzidialogw 
parach,opisując 
wybrane 
pomieszczeniaw 
domuorazich 
wyposażenie. 

Z łatwością prowadzi dialog w 

parach. Bezbłędnie konstruuje 

pytania i odpowiedzi. Ma 

prawidłową wymowę. 

Słownictwo.Zakre
s: pomieszczenia, 
wyposażeniedom
u. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na 

Uczeń maproblemy 
z zastosowaniem 
najprostszegozesta
wu 

Uczeń stosujetylko 
podstawowyzestaw 
słownictwawzakresie 
zaprezentowanymna 

Uczeń 
stosujepoprawnie 
większośćsłownic
twa  

Uczeń 
stosujesamodzielnie 
i poprawniepełny 
zestawsłownictwaw 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny zestaw 

słownictwa w zakresie 



lekcji. 

 

słownictwawzakres
ie 
zaprezentowanym
na lekcji. 

lekcji.Popełniabłędy. wzakresie 
zaprezentowany
mna lekcji. 

zakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji. 

zaprezentowanym na lekcji. 

Gramatyka.Zakr
es: 
konstrukcjaThe
reis/Thereare. 

Uczeń 
niepoprawnie 
uzupełnia zdania 
konstrukcjąThereis
/isn’tlubThereare/
aren’t. Trudności 
sprawia mu 
zarówno 
odróżnienie  liczby 
pojedynczej i 
mnogiej, jak i 
formy twierdzącej i 
przeczącej.  

Uczeń 
popełniabardzolic
zne 
błędy,uzupełniają
czdania 
konstrukcjąTherei
s/isn’tlubThereare
/aren’t. 

Uczeń 
popełnialicznebłędy
, uzupełniajączdania 
konstrukcjąThereis/i
sn’tlubThereare/are
n’t. 

Uczeń 
popełniadrobne 
błędy,uzupełniają
c 
zdaniakonstrukcj
ą Thereis/isn’tlub 
Thereare/aren’t. 

Uczeń 
bezbłędnieuzupełnia 
zdania,wpisującTher
eis/isn’tlubThereare/
aren’t. 

Uczeń sprawnie 

i z łatwością 

uzupełniazdania,wpisującThereis

/isn’tlubThereare/aren’t.Swobod

nie używa tych konstrukcji w 

wypowiedziach ustnych. 

 
 

Unit4b   Anunusualhouse 

Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne. 
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje  w 
tekście określone 
informacje.  

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanegote
kstu nawet z 
wykorzystaniem 
strategii 
stosowanych dla 
ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
prostych zdań i 
wyrażeń. Na ogół nie 
rozumie pytań i w 
związku z tym nie 
potrafi na nie 
odpowiedzieć. 

Rozumieogólnysen
s 
zaprezentowanego
tekstu– 
bardziejnapodstawi
e 
ilustracji.Rozumiety
lko 
najprostszezdanial
ubich fragmenty.W 
większości 
niepotrafipoprawni
e 
odpowiedziećnapyt
ania 
dotyczącetekstu. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienietreści 
czytankiAnunusualh
ouse,alerozumie 
ogólnysenstekstu. 
Popełnialicznebłędy
, starającsię 
odpowiedziećna 
pytaniadotyczące 
tekstu. 

W 
większościrozumi
e 
treśćczytankiAnu
nusualhouseorazj
ej ogólnysens.W 
większościpopra
wnie 
potrafiodpowiedz
ieć 
napytaniazgodnie
z treściączytanki. 

Rozumietreść 
czytankiAnunusualhou
se – zarówno 
słownictwo,jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnie 
odpowiedziećna 
pytaniazgodniez 
treściączytanki. 

Bez trudu rozumietreść 

czytankiAnunusualhouse. 

Doskonale rozumie zarówno 

słownictwo,jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatyczne.Potrafi poprawnie 

odpowiedziećna 

pytaniazgodniez treściączytanki. 

Uczeńtworzykrótk
ie, proste, spójne 
i logiczne 
wypowiedziustne. 
Opisujemiejsca. 

Pracującwparach, nie 
rozumie zadawanych 
przezrozmówcępyta
ń i nie potrafi 

udzielić odpowiedzi. 
Nie potrafi 
samodzielnie zadać 
pytańdotyczącychwy

Pracującwparach,m
a dużeproblemyze 
zrozumieniemzada
wanych 
przezrozmówcępyt
ań, 

udzieleniemodpowi
edzi 

Pracującwparach,ma 
dużeproblemyze 
skonstruowaniem 
pytań,abydowiedzieć 

się,którydomwybrał 
jegorozmówca. 
Popełniadrobnebłęd
y, 

Pracującwparach
, 
prawiebezbłędni
e 
zadajepytania,ab
y 
dowiedziećsię,kt
óry 

Pracującwparach, 
bezbłędniezadaje 
pytania,aby 
dowiedziećsię,który 

domwybrałjego 
rozmówca.Udziela 
poprawnych 
odpowiedzi. 

Pracującwparach, swobodnie i 

bezbłędniezadaje pytania,aby 

dowiedziećsię,który 

domwybrałjego 

rozmówca.Udziela poprawnych 

odpowiedzi. Ma poprawną 



glądu 
zewnętrznegodomu. 

orazzadaniemswoic
h 
pytańdotyczącychw
yglądu 
zewnętrznegodom
u. 

udzielającodpowiedzi
. 

domwybrałjego 
rozmówca.Popeł
nia drobnebłędy, 
udzielającodpow
iedzi. 

wymowę.  

Słownictwo.Zakre
s: 
dom–opisdomu, 
pomieszczeńdom
ui ich 
wyposażenia. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na 

lekcji. Nie potrafi bez 

pomocy nauczyciela 

dopasować wyrazów 

do obrazków.  

 

Uczeń maproblemy 
z zastosowaniem 
najprostszegozesta
wu 
słownictwawzakres
ie 
zaprezentowanym
na 
lekcji.Popełniabard
zo 
licznebłędy,dopaso
wując 
wyrazydoobrazków
. 

Uczeń stosujetylko 
podstawowyzestaw 
słownictwawzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji,dopasowując 
wyrazydoobrazków. 
Popełniabłędy. 

Uczeń 
stosujepoprawnie 
większośćsłownic
twa  
wzakresie 
zaprezentowany
mna 
lekcji,dopasowują
c 
wyrazydoobrazkó
w. 

Uczeń 
stosujesamodzielnie 
i poprawniepełny 
zestawsłownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji.Dopasowuje 
wyrazydoobrazków. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny zestaw 

słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. Z 

łatwością dopasowuje wyrazy do 

obrazków.  

Gramatyka.Zakres
: przedimek 
określonythe. 

Uczeń nie potrafi 
uzupełnić tekstu 
przedimkiema/anlub
the. 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędy,uzupełniająct
ekst 
przedimkiema/anlu
bthe. 

Uczeń 
popełnialicznebłędy, 
uzupełniająctekst 
przedimkiema/anlub 
the. 

Uczeń 
popełniadrobne 
błędy,uzupełniają
c 
tekstprzedimkiem 
a/anlubthe. 

Uczeń 
bezbłędnieuzupełnia 
tekst,wpisując 
przedimeka/anlub the. 

Uczeń bezbłędnieuzupełnia 

tekst,wpisując 

przedimeka/anlub the. Potrafi 

uzasadnić swój wybór. 

 

Unit4c  Tidyupyourroom! 

Uczeńrozumieprost
ewypowiedzipisem
ne. 
Określa główną myśl 
tekstu. 

Na ogół nie potrafi 
dopasować 
obrazków 
dodialogówTidyupy
ourroom! Nie 
rozumie  głównej 
myśli tekstu. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
zdańlubich 
fragmentów. 

Maproblem 
z 
dopasowaniemobr
azków 
dodialogówTidyupy
ourroom!orazogóln
ym 
zrozumieniemtekst
u. 
Rozumietylkonajpr
ostsze zdanialubich 
fragmenty. 

Raczejpoprawnie 
dopasowujeobrazkid
o 
dialogówTidyupyourr
oom!,alerozumietylk
o pojedynczeproste 
zdania. 

W większości 
poprawnie 
dopasowujeobraz
ki 
dodialogówTidyu
pyourroom! 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialogiTidyupyourroom
!orazbezbłędnie 
dopasowujeobrazki 
dotekstów. 

Doskonale rozumie 

zaprezentowane dialogi 

i bezbłędnie 

dopasowujeobrazki do 

tekstów.  

Znajduje w 
tekście określone 

Nie potrafi 
wyszukać w 

Wyszukujewtekście
Tidyupyourroom!ni

Wyszukujewtekście 
Tidyupyourroom!niek

W większości 
poprawniewyszuk

Wpełnipoprawnie 
wyszukujewtekście 

Z łatwością i bezbłędnie 

wyszukuje w tekście 



informacje tekście 
fragmentów 
pasujących do 
obrazków.  

eliczne fragmenty 
pasujące do 
obrazków.  

tórefragmenty 
pasujące do obrazków. 

uje 
wtekścieTidyupyo
urroom!fragmenty 
pasujące do 
obrazków. 

Tidyupyourroom! 
fragmenty pasujące do 
obrazków. 

Tidyupyourroom! fragmenty 

pasujące do obrazków. 

Uczeńtworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedziustne. 

Opowiada 
o czynnościachz 
teraźniejszości. 

Nie potrafi ułożyć 
dialogu 
dotyczącego 
sprzątania 
pokoju,popełniabł

ędyuniemożliwiają

ce zrozumienie lub 
nie podejmuje 
prób. 

Starasięułożyć 
i 
zaprezentowaćdial
og 
dotyczącysprzątani
a 
pokoju,alepopełnia

błędyznaczniewpły

wającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Układai prezentuje 
dialogdotyczący 
sprzątaniapokoju. 
Popełniabłędy 

wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Układai 
prezentuje 
dialogdotyczący 
sprzątaniapokoju
.Nie 
popełniabłędów 

wpływającychna 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Sprawnieukładai 
płynnieprezentuje 
dialogdotyczący 
sprzątaniapokoju.Nie 

popełniawiększych 
błędów. 

Płynnie i bezbłędnie 

prezentuje dialogdotyczący 

sprzątaniapokoju. Ma dobrą 

wymowę i intonację. 

Uczeńtworzykrótkie
, proste, spójne i 
logiczne 
wypowiedzipisemn
e. Opisuje miejsca. 

Nie potrafi napisać 
tekstuogłoszeniao 
sprzedażydomuora
z ma problemy z 
odpowiedziąnapyt
ania pomocnicze. 
Popełniane błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
jegowypowiedzi. 

Tworząctekstogłosz
eniao 
sprzedażydomuora
z 
odpowiadającnapyt
ania 
pomocnicze,popełn
ia 
bardzolicznebłędy 
wpływającenazrozu
mienie 
jegowypowiedzi. 

Tworzyogłoszenie 
o sprzedażydomu, 
odpowiadającwcześn
iej 
napytaniapomocnicz
e, alepopełniabłędy 
wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

W większości 
poprawnietworzy 
tekstogłoszenia 
o 
sprzedażydomu, 
odpowiadając 
wcześniejnapytan
ia pomocnicze. 

Poprawnieodpowiada 
napytania,a 
następniena 
podstawieodpowiedzi 
tworzytekst ogłoszenia 
o sprzedażydomu.Nie 
popełniawiększych 
błędów. 

Bezbłędnie odpowiada na 

pytania i tworzy spójny tekst 

ogłoszenia o sprzedaży 

domu. Używa poprawnej 

pisowni. 

Słownictwo.Zakres: 
przyimkimiejsca, 
dom– wyposażenie. 

Uczeń nie 
opanował w 
stopniu 
minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku 
z tym nie potrafi 
go zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych.  

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędywpływającen
a zrozumieniejego 
wypowiedziustnych
i pisemnych. 

Uczeń 
stosujesłownictwo 
z tego 
zakresu,popełniając 
licznebłędywpływają
ce 
nazrozumieniezarów
no jegowypowiedzi 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń w 
większości 
poprawniestosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń 
poprawniestosuje 
słownictwoz tego 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

słownictwo z tego 

zakresu,zarówno w 

wypowiedziach 

pisemnych,jaki ustnych. 

 

Unit5   Enjoyyourmeal! 

 



Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit5a  TheAmazingJourney:It’slunchtime 

Uczeńrozumieprost
ewypowiedzipisem
ne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
zaprezentowanego 
tekstu The 
AmazingJourney: 
It’s lunchtime.Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Niepotrafi 
samodzielnie 
wskazać na 
podstawie tekstu 
właściwych 
wyrazów w 
podanych zdaniach.  

Rozumieogólnyse
ns 
zaprezentowanejc
zytanki 
TheAmazingJourn
ey:It’s 
lunchtime.bardzie
jna 
podstawieilustrac
jiniż 
samegotekstu.Ro
zumie 
tylkonajprostsze 
wypowiedzibohat
erów. 
W 
większościniepotr
afi 
poprawniewskaza
ć na 
podstawietekstu 
właściwychwyraz
ów 
w 
podanychzdaniac
h. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienie 
wypowiedziwszystki
ch 
bohaterów,alerozu
mie 
ogólnysenstekstuTh
e 
AmazingJourney:It’s 
lunchtime.Popełnia 
licznebłędy,wskazuj
ąc 
napodstawietekstu 
właściwewyrazyw 
podanychzdaniach. 

W 
większościrozum
ie 
ogólnysenstekst
u 
orazwypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterówczyta
nki 
TheAmazingJour
ney:It’slunch 
time.Napodstawi
e tekstupotrafiw 
większościpopra
wnie wskazać 
właściwe 
wyrazywpodanyc
h zdaniach. 

Rozumietreść 
czytankiTheAmazing
Journey:It’slunch 
time.Zarówno 
słownictwo,jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegozrozumiałe.Na 
podstawietekstu 
potrafipoprawnie 
wskazać właściwe 
wyrazywpodanych 
zdaniach. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiTheAmazingJourney:  

It’slunch time.Zarówno 

słownictwo,jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatyczne sądla 

niegozrozumiałe. Potrafi z 

łatwością i bezbłędnie 

wskazać właściwe 

wyrazywpodanych zdaniach. 

Uczeńrozumie 
proste 
wypowiedziustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
podkreślić 
usłyszanych 
określeń.  

Popełniabardzolic
zne 
błędy,próbującpo
dkreślić usłyszane 
określenia.  

Popełnialiczne 
błędy,próbując 
podkreślić usłyszane 
określenia. 

Napodstawie 
nagraniaw 
większości 
poprawnie 

podkreślausłysza
ne określenia. 

Napodstawie 
nagraniapoprawnie 

podkreślausłyszane 
określenia. 

Napodstawie nagrania  z 

łatwością i bezbłędnie 

podkreśla usłyszane określenia. 

Potrafi prawidłowo wymówić 

wszystkie usłyszane wyrazy.  

Uczeńtworzykrót
kie, proste, 
spójne 
wypowiedziustne
.  

Pracując w 
parach, ma 
problemy z 
ułożeniem i 
zaprezentowanie

Pracującwparach,st
arasię ułożyć 
i zaprezentować 
dialogdotyczącydru
giego 

Pracującwparach, 
układai prezentuje 
dialogdotyczący 
drugiegośniadania, 
jednakpopełniabłędy 

Pracującwparach, 
układai 
prezentuje 
dialogdotyczący 
drugiegośniadani

Pracującwparach, 
sprawnieukładai 
płynnieprezentuje 
dialogdotyczący 
drugiegośniadania. 

Pracującwparach, 

sprawnieukładaoraz płynnie i 

bezbłędnie prezentuje 

dialogdotyczący 



Opowiadao 
doświadczeniach 
z teraźniejszości.  

m dialogu 
dotyczącego 
drugiego 
śniadania. Błędy i 
braki w 
słownictwie 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

śniadania,alepopeł
nia 
błędyznaczniewpły
wające 
nazrozumieniejego 
wypowiedzi. 

wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

a. 
Niepopełniabłędó
w 
wpływającychna 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Niepopełnia 
większychbłędów. 

drugiegośniadania. Ma 

bardzo dobrą wymowę.  

Słownictwo.Zakres: 
żywienie –  
jedzenieorazpicie, 
rodzajeposiłków, 
przymiotniki 
opisującejedzenie. 

Uczeń nie 
opanował w 
stopniu 
minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku 
z tym nie potrafi go 
zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych. 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędywpływającen
a zrozumieniejego 
wypowiedziustnych 
i pisemnych. 

Uczeń 
stosujesłownictwo 
z tego 
zakresu,popełniając 
licznebłędywpływają
ce 
nazrozumieniezarów
no jegowypowiedzi 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń w 
większości 
poprawniestosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń 
poprawniestosuje 
słownictwoz tego 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

słownictwo z tego 

zakresu,zarówno w 

wypowiedziach 

pisemnych,jaki ustnych. 

Gramatyka.Zakres: 
rzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne; 
a/an/some. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować 
określeń 
a/an/someprzy 
rzeczownikachpolic
zalnych 
orazniepoliczalnych
. Ma problem z 
zastosowaniem 
wyrazów, nawet 
gdy korzysta z 
pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń maproblem 
z 
zastosowaniemokr
eśleń 
a/an/someprzy 
rzeczownikachpolic
zalnych 
orazniepoliczalnych
. 
Popełnialicznebłęd
y. 

Uczeń 
popełniabłędy,stosuj
ąc 
określeniaa/an/some
przyrzeczownikach 
policzalnychoraz 
niepoliczalnych. 

Uczeń 
rozróżniarzeczow
niki policzalne 
i niepoliczalne. 
W 
większościpopra
wnie 
stosujea/an/som
e, 
zakreślającwłaści
we 
wyrazywzdaniach
. 

Uczeń 
rozróżniarzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne. 
Poprawniestosuje 
a/an/some,zakreślając
właściwe wyrazy 
wpodanych zdaniach. 

Uczeń z łatwością  

rozróżniarzeczowniki 

policzalne 

i niepoliczalne. Bezbłędnie 

stosuje 

a/an/some,zakreślającwłaści

we wyrazy 

wpodanych zdaniach. 

 

Unit5b   Foodaroundtheworld 

Uczeńrozumieprost
ewypowiedzipisem
ne. 
Określa główną myśl 
tekstu.  
 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanejcz
ytanki 
Foodaroundthewor
ldnawet z 
wykorzystaniem 
strategii 
stosowanych dla 

Rozumieogólnysen
s 
zaprezentowanejcz
ytanki 
Foodaroundthewor
ld.Bardziejnapodst
awie ilustracjiniż 
samegotekstu. 

Starasięzrozumieć 
ogólnysensczytanki 
Foodaroundtheworl
d.Zarównosłownict
wo, jaki 
zastosowane 
konstrukcje 

gramatyczneniesądl

W 
większościrozum
ie 
treśćczytankiFoo
d 
aroundtheworld. 
Zarównosłownict
wo, jaki 

Rozumietreść 
czytankiFoodaroundth
eworld.Zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 

gramatycznesądla 
niegozrozumiałe. 

Bez trudu rozumietreść 

czytanki 

Foodaroundtheworld.Doskonale 

rozumie zarówno 

słownictwo,jak 

i zastosowane konstrukcje 



ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
prostych zdań i 
wyrażeń. 

Rozumietylkoniekt
óre zdaniaalboich 
fragmenty. 

a niegowwiększości 
zrozumiałe. 

zastosowane 
konstrukcje 

gramatycznesądl
a niegoraczej 
zrozumiałe. 

gramatyczne. 

Znajduje w 
tekście określone 
informacje 

Nie potrafi 
samodzielnie 
wyszukać w 
tekście 
tekścieFood 
aroundtheworld 
potrzebnych 
informacji, na 
ogół 
niepoprawnie 
łączy ze sobą 
fragmenty 
podanych zdań.  

Wyszukujewtekśc
ieFood 
aroundtheworldty
lko 
niektórepotrzebn
e informacjei 
popełnialiczne 
błędy,łącząc 
fragmenty 
podanych  zdań. 

Wyszukujewtekście 
Foodaroundtheworl
dtylkoniektóre 
potrzebneinformacj
e. Popełniabłędy, 
łącząc fragmenty 
podanych  zdań. 

W większości 
poprawniewyszuk
uje 
wtekścieFoodaro
undtheworldpotrz
ebne informacje 
i łączy fragmenty 
podanych zdań. 

Poprawnie 
wyszukujewtekście 
Foodaroundthe 
worldpotrzebne 
informacjei łączy  
fragmenty podanych  
zdań. 

Sprawnie i właściwie wyszukuje 

w tekścieFoodaroundthe 

worldpotrzebne informacjei 

bezbłędnie łączy fragmenty zdań.  

 

Uczeńrozumie 
proste 
wypowiedziustne.Z
najduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje.  

Nie potrafi wybrać 
na podstawie 
nagrania 
zdecydowanej 
większości 
nazwproduktówwp
rzepisach 
kulinarnych.Gubisi
ę,śledząctekst. 

Popełniabardzolic
zne 
błędy,próbującwy
brać na 
podstawienagrani
anazwy 
produktówwprze
pisach 
kulinarnych.Gubis
ię,śledząctekst. 

Popełnialicznebłędy, 
wybierając 
napodstawie 
nagranianazwy 
produktóww 
przepisach 
kulinarnych. 

Napodstawie 
nagrania 
w większości 
poprawniewybie
ra nazwy 
produktów w 
przepisach 
kulinarnych. 

Napodstawie nagrania 
poprawniewybiera 
nazwy produktów w 
przepisach 
kulinarnych. 

Napodstawie nagraniaz 

łatwością i bezbłędnie wybiera 

nazwy produktów w przepisach 

kulinarnych. 

Uczeńtworzykrótki
e, proste, spójne i 
logiczne 
wypowiedziustne.O
powiada 
o wydarzeniach z 
teraźniejszości.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
zadawać pytań, ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
pytań 
dotyczącychzawart
ości 
koszykapiknikoweg
o i odpowiedzią na 
nie. Błędy, które 
popełnia, 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Starasięzadawaćpyt
aniai 
udzielaćodpowiedzi 
dotyczącychzawart
ości 
koszykapiknikoweg
o, 
jednakpopełniabar
dzo licznebłędy. 

Zadającpytanialub 
udzielającodpowiedzi 
rozmówcydotyczącyc
h zawartościkoszyka 
piknikowego,popełni
a licznebłędy. 

Pracującwparach, 
sprawniezadaje 
pytania 
i odpowiada 
napytaniarozmó
wcy 
dotyczącezawart
ości 
koszykapiknikow
ego. 
Popełniadrobnebł
ędy 
wwypowiedzi. 

Pracującwparach, 
sprawniezadaje 
pytania 
i odpowiada 
napytaniarozmówcy 
dotyczącezawartości 
koszykapiknikowego. 
Niepopełniaprzy tym 
większychbłędów. 

Pracującwparach, sprawnie i 

bezbłędnie zadaje pytania 

i odpowiada 

napytaniarozmówcy 

dotyczącezawartości 

koszykapiknikowego. Ma dobrą 

wymowę.  



Słownictwo.Zakres: 
produkty 
spożywcze, 
naczynia, 
gotowanie. 

Uczeń nie 
opanował w 
stopniu 
minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku 
z tym nie potrafi go 
zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych. 

Uczeńpopełn
iabardzoliczn
e 
błędywpływa
jącena 
zrozumieniej
ego 
wypowiedziu
stnychi 
pisemnych. 

Uczeń 
stosujesłownictwoz 
tego 
zakresu,popełniając 
licznebłędywpływaj
ące 
nazrozumieniezaró
wno 
jegowypowiedzi 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń w 
większościpopr
awniestosuje 
słownictwoz 
tego zakresu, 
zarównow 
wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń poprawnie 
stosuje słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jak 
i ustnych. 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

stosuje słownictwo z tego 

zakresu,zarówno w 

wypowiedziach pisemnych,jaki 

ustnych. 

Gramatyka.Zakres: 
rzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne 
w pytaniach 
i przeczeniach. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować w 
zdaniach wyrazów 
somelubany. Ma 
problem z 
zastosowaniem 
wyrazów, nawet 
gdy korzysta z 
pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń 
popełnialicznebłę
dy, 
uzupełniajączdani
a 
wyrazamisomelub
any. 

Uczeń 
popełniabłędy, 
uzupełniajączdania 
wyrazamisomeluban
y. 

Uczeń w 
większości 
poprawniei 
raczejze 
zrozumieniem 
uzupełniazdania, 
wpisującsomelub 
any. 

Uczeń poprawniei ze 
zrozumieniem 
uzupełniazdania, 
wpisującsomelub 
any. 

Uczeń z łatwością  i bezbłędnie 

uzupełniazdania, 

wpisującsomelub any. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Unit5c  Funnythingsaboutfood 

Uczeńrozumieprost
ewypowiedzipisem
ne. 
Określa główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w tekście 
określone 
informacje.  

Nie rozumie  
głównej myśli 
zaprezentowanejcz
ytanki 
Funnythingsaboutf
ood.Ma problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
zdańlubich 
fragmentów. Nie 
potrafi wskazać 
wyrażeń,za 
pomocąktórychkto
ś 
proponujecośdojed
zenia lubo cośprosi. 

Rozumieogólnyse
ns 
zaprezentowanejc
zytanki 
Funnythingsabout
food 
bardziejnapodsta
wie ilustracjiniż 
samegotekstu. 
Rozumietylkoniekt
óre zdaniaalboich 
fragmenty. 
Wskazuje 
tylkoniektóre 
prostewyrażenia,z
a 
pomocąktórychkt

Starasięzrozumieć 
ogólnysensczytanki 
Funnythingsaboutfoo
d.Poprawnie 
wskazuje niektóre 
wyrażenia,zapomocą 
którychktośproponuj
e cośdojedzenialubo 
cośprosi. 

W 
większościrozum
ie 
treśćczytankiFun
nythingsaboutfo
od. 
Poprawniewskaz
uje 
większośćwyraże
ń,za 
pomocąktórychk
toś 
proponujecośdo 
jedzenialubo coś 
prosi. 

Rozumietreść 
czytankiFunnythingsab
outfood. 
Poprawniewskazuje 
wyrażenia,zapomocą 
którychktoś 
proponujecośdo 
jedzenialubo coś prosi. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiFunnythingsaboutfood

.Z łatwością 

ipoprawniewskazuje 

wyrażenia,zapomocą 

którychktoś proponujecośdo 

jedzenialubo coś prosi. 



oś 
proponujecośdoje
dzenia lubo 
cośprosi. 

Uczeńtworzykrót
kie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedziustne
. 
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić ani 
zaprezentować 
dialogu, 
wktórym 
proponuje,prosi,
dziękuje 
lubodmawiaczeg
oś do jedzenia. 
Liczne błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Popełnialicznebłę
dy, uzupełniając 
i prezentując 
dialog, 
wktórym 
proponuje,prosi,d
ziękuje 
lubodmawiaczego
śdo jedzenia. 

Popełniabłędy, 
uzupełniając 
i prezentującdialog, 
w 
którymproponuje, 
prosi,dziękujelub 
odmawiaczegośdo 
jedzenia. 

W większości 
poprawnieuzupe
łniai 
prezentujedialog
,w 
którymproponuj
e, 
prosi,dziękujelub 
odmawiaczegośd
o jedzenia. 

Poprawnieuzupełnia 
i prezentujedialog, 
w którymproponuje, 
prosi,dziękujelub 
odmawiaczegośdo 
jedzenia. 

Bezbłędnieuzupełnia 

i swobodnie  prezentujedialog, 

w którymproponuje, 

prosi,dziękujelub 

odmawiaczegośdo jedzenia. 

Ma poprawną wymowę.  

Uczeńreaguje 
ustnie 
wtypowych 
sytuacjach. 
Pyta o pozwolenie, 
wyraża prośbę.  

Pracującwparach, 
nie potrafi 
samodzielnie 
poprosićo 
cośkoleżankę/ 
kolegęlubzapytać
o pozwolenie. 
Liczne 
błędyuniemożliwi
ają zrozumienie 
jegowypowiedzi. 

Pracującwparach,st
arasię poprosićo 
cośkoleżankę/ 
kolegęlubzapytaćo 
pozwolenie,alepop
ełnia 
znaczącebłędybard
zo 
wpływającenazrozu
mienie 
jegowypowiedzi. 

Pracującwparach, 
popełniabłędy,gdy 
prosio cośkoleżankę/ 
kolegęlubpytao 
pozwolenie. 

Pracującwparach, 
w 
większościpopra
wnie prosio 
cośkoleżankę/ 
kolegęlubpyta 
o pozwolenie. 

Pracującwparach, 
poprawnieprosio coś 
koleżankę/kolegęlub 
pytao pozwolenie. 

Pracującwparach, swobodnie i 

bezbłędnieprosio coś 

koleżankę/kolegęlub pytao 

pozwolenie. Ma prawidłową 

wymowę i intonację.  

Uczeńtworzykrótki
e, proste, spójne i 
logiczne 
wypowiedzipisemn
e.  
Stosuje styl 
wypowiedzi 
adekwatny do 
sytuacji. 

Ma problem z 
samodzielnym  

napisaniem tekstu 
zaproszenia na 
podstawie wzoru. 
Na ogół nie rozumie  
podanych we 
wzorze zdań. 
Popełniane błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
jegowypowiedzi. 

Napodstawiewzoru 
zaproszeniatworzyt
ekst 
swojegozaproszeni
ana 
przyjęcie,popełniaj
ąc 
bardzolicznebłędy 
utrudniającezrozu
mienie 
jegowypowiedzi. 

Napodstawiewzoru 
zaproszeniatworzy 
tekstswojego 
zaproszeniana 
przyjęcie,popełniając 
licznebłędy. 

Napodstawiewzo
ru 
zaproszeniatworz
y tekstswojego 
zaproszeniana 
przyjęcie,popełni
ając 
drobnebłędy. 

Napodstawiewzoru 
zaproszenia 
poprawnietworzy 
tekstswojego 
zaproszeniana 
przyjęcie. 

Napodstawiewzoru 

zaproszenia z łatwością i 

bezbłędnietworzy 

tekstswojego zaproszeniana 

przyjęcie. Używa bogatego 

słownictwa oraz poprawnej 

pisowni i interpunkcji.  

Słownictwo.Zakres: 
wyrażeniazwiązane  
z zamawianiem 

Uczeń nie 
opanował w 
stopniu 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 

Uczeń 
stosujesłownictwozt
ego 

Uczeń w 
większości 
poprawniestosuje 

Uczeń 
poprawniestosuje 
słownictwoz tego 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

stosuje słownictwo z tego 



i oferowaniem 
jedzenia. 

minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku 
z tym nie potrafi go 
zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych. 
 

błędywpływającen
a zrozumieniejego 
wypowiedziustnych 
i pisemnych. 

zakresu,popełniając 
licznebłędywpływają
ce 
nazrozumieniezarów
no jegowypowiedzi 
ustnych,jaki 
pisemnych 

słownictwoz tego 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

zakresu, zarówno w 

wypowiedziach pisemnych,jaki 

ustnych. 

Gramatyka.Zakres: 
czasownikcan– 
prośba,pytanie 
o pozwolenie. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować 
czasownika cando 
wyrażeniaprośbyan
i pytaniao 
pozwolenie. Ma 
problem z 
zastosowaniem 
czasownika,nawet 
gdykorzysta z 
pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń 
popełnialicznebłęd
y 
wpływającenazrozu
mienie 
jegowypowiedzi,st
osując 
czasownikcando 
wyrażeniaprośbylu
b pytaniao 
pozwolenie. 

Uczeń 
popełniabłędy,stosu
jąc czasownikcando 
wyrażeniaprośbylub 
pytaniao 
pozwolenie. 

Uczeń w 
większości 
poprawniestosuje 
czasownikcan, 
wyrażającprośbyl
ub pytania 
o pozwolenie. 

Uczeń 
poprawniestosuje 
czasownikcan, 
wyrażającprośbylub 
pytania 
o pozwolenie. 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

stosuje czasownikcan, 

wyrażającprośbylub pytania 

o pozwolenie. 

 
 

Unit6   What do you do in yourfreetime? 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit6aTheAmazingJourney:Ican’twalkanymore 

Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne. 
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
zaprezentowanego 
tekstu The 
AmazingJourney:I 
can’twalk 
anymore.Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 

Rozumieogólnyse
ns 
zaprezentowaneg
otekstu– 
bardziejnapodsta
wie 
ilustracjidotekstu
The 
AmazingJourney:I 
can’twalkanymor
e.Rozumie 

Sprawiamutrudność 
zrozumieniewypowi
edzi 
wszystkichbohateró
w, 
alerozumieogólnyse
nstekstuTheAmazin
gJourney:I 
can’twalkanymore. 
Popełniabłędy,stara
jąc 

W 
większościrozumi
e 
ogólnysenstekstu 
orazwypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterówczytan
ki 
TheAmazingJourn
ey: I 
can’twalkanymor

Rozumietreść 
czytankiTheAmazingJo
urney:I can’twalk 
anymore.Zarówno 
słownictwo,jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegozrozumiałe. 
Potrafipoprawnie 
ocenić,czyzgodniez 

Doskonale rozumietreść 

czytankiTheAmazingJourney:I 

can’t walk anymore. – 

zarówno słownictwo,jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatyczne. 

Potrafibezbłędnie 

ocenić,czyzgodniez 

treściączytanki 

zaprezentowane 



bohaterów.  
Niepotrafi 
poprawnieocenić,czy 
zgodniez 
treściączytanki 
zaprezentowanezdan
iasą 
prawdziwe,czyteż 
fałszywe. 

tylkonajprostsze 
wypowiedzibohat
erów. 
W 
większościniepotr
afi 
poprawnieocenić,
czy zgodniez 
treściączytanki 
zaprezentowanez
daniasą 
prawdziwe,czyteż 
fałszywe. 

sięocenić,czyzgodni
ez treściączytanki 
zaprezentowanezda
nia 
sąprawdziwe,czyteż 
fałszywe. 

e.  
W większości 
poprawniepotrafi 
ocenić,czyzgodni
ez treściączytanki 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdzi
we, czyteż 
fałszywe. 

treściączytanki 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdziwe,cz
yteż fałszywe. 

zdaniasąprawdziwe, czyteż 

fałszywe, oraz uzasadnić swoją 

decyzję. 

Uczeńreaguje 
ustniewtypowych
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje. 

Pracującwparach, nie 
potrafi samodzielnie 
zadawać pytań 
koleżance/koledze. 
Nie potrafi 
skorzystać z 
podanego wzoru. 

Pracującwparach,st
arasię 
zadawaćpytania 
koleżance/koledze,
ale popełniaprzy 
tymznaczące 
błędybardzowpływ
ające 
nazrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Pracującwparach, 
popełniabłędy,gdy 
zadajepytania 
koleżance/koledze. 

Pracującwparach, 
w 
większościpopra
wnie 
zadajepytania 
koleżance/koledz
e. 

Pracującwparach, 
poprawniezadaje 
pytania 
koleżance/koledze 
orazudziela 
odpowiedzi. 

Pracującwparach, swobodnie i 

bezbłędnie zadaje pytania 

koleżance/koledze orazudziela 

odpowiedzi. Używa bogatego 

słownictwa.  

Słownictwo.Zakre
s: 
nazwyzwierzątor
az 
ichcechy,zwyczaj
e ludzi 
i zwierząt. 

Uczeń nie opanował 
w stopniu 
minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku z 
tym nie potrafi go 
zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych. 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędywpływającen
a zrozumieniejego 
wypowiedziustnych 
i pisemnych. 

Uczeń 
stosujesłownictwo 
z tego 
zakresu,popełniając 
błędywpływającena 
zrozumienie,zarówno 
jegowypowiedzi 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń w 
większości 
poprawniestosuje 
słownictwoz 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń 
poprawniestosuje 
słownictwoz zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

stosuje słownictwo z zakresu w 

wypowiedziach pisemnych,jaki 

ustnych. 

Gramatyka.Zakre
s: 
czasownikcan– 
twierdzenia, 
przeczenia,pytani
ai 
krótkieodpowied
zi. 

Uczeń nie potrafi 

samodzielnie 

zastosować 

czasownika can 

(twierdzenia, 

przeczenia,pytaniai 

krótkieodpowiedzi). 

Ma problem z 

zastosowaniem 

Uczeń 
popełnialicznebłęd
y 
wpływającenazrozu
mienie 
jegowypowiedzi,st
osując 
czasownikcan(twier
dzenia,przeczenia, 
pytaniai krótkie 
odpowiedzi). 

Uczeń 
popełniabłędy,stosuj
ąc 
czasownikcan(twierd
zenia, 
przeczenia,pytaniai 
krótkieodpowiedzi). 

Uczeń w 
większości 
poprawniestosuje 
czasownikcan(twi
erdzenia, 
przeczenia,pytani
ai 
krótkieodpowied
zi). 

Uczeń 
poprawniestosuje 
czasownikcan(twierdze
nia, 
przeczenia,pytaniai 
krótkieodpowiedzi). 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

stosuje 

czasownikcan(twierdzenia, 

przeczenia,pytaniai 

krótkieodpowiedzi). 



czasownika, nawet 

gdy korzysta z pomocy 

nauczyciela. 

 
 

Unit6b   Elephanttraining 

Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanejczyt
anki Elephant 
trainingnawet z 
wykorzystaniem 
strategii 
stosowanych dla 
ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem prostych 
zdań i wyrażeń. Nie 
potrafi zamienić 
wyróżnionych 
błędnych wyrazów na 
właściwe, zgodne z 
treścią czytanki, lub 
robi to na ogół  
niepoprawnie.  

Rozumieogólnyse
ns 
zaprezentowanejc
zytanki Elephant 
trainingbardziej 
napodstawie 
ilustracjiniż 
samego 
tekstu.Rozumietyl
ko 
najprostszezdania
albo 
fragmentyzdań.P
opełnia 
bardzolicznebłędy
, 
zamieniającwyróż
nione 
błędnewyrazyna 
właściwe,zgodnez 
treściączytanki. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienietekstu 
Elephanttraining. 
Popełnialicznebłędy
, 
zamieniającwyróżni
one 
błędnewyrazyna 
właściwe,zgodne 
z treściączytanki. 

W 
większościrozumi
e 
ogólnysenstekstu 
oraztreśćczytanki 
Elephanttraining.
Na 
podstawietekstu
w 
większościpopra
wnie 
zamieniawyróżni
one 
błędnewyrazyna 
właściwe,zgodnez 
treściączytanki. 

Rozumietreść 
czytankiElephant 
training.Zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegozrozumiałe.Na 
podstawietekstu 
potrafipoprawnie 
zamienićwyróżnione 
błędnewyrazyna 
właściwe,zgodne 
z treściączytanki. 

Bez trudu rozumietreść 

czytanki Elephant 

training.Doskonale rozumie 

zarówno słownictwo,jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatyczne.Na 

podstawietekstu 

potrafisprawnie i bezbłędnie 

zamienićwyróżnione 

błędnewyrazyna 

właściwe,zgodne 

z treściączytanki. 

Uczeńrozumie 
proste 
wypowiedziustne
. Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
zrozumieć ani 
zaznaczyć na 
podstawie nagrania 
zajęć 
wykonywanychprzez 
Alicewposzczególned
ni tygodnia. 

Madużeproblemyz
e zrozumieniem 
i zaznaczeniemna 
podstawienagrania 
nawetkilkuzajęć 
wykonywanychprze
z 
Alicewposzczególn
edni tygodnia. 

Napodstawianagrani
a poprawniezaznacza 
niektórezajęcia 
wykonywaneprzezAli
ce 
wposzczególnednityg
odnia. 

Napodstawie 
nagraniapoprawn
ie 
zaznaczawiększoś
ć 
zajęćwykonywan
ych przezAlicew 
poszczególnedni 
tygodnia. 

Napodstawie 
nagraniapoprawnie 
zaznaczazajęcia 
wykonywaneprzez 
Alice 
wposzczególne 
dnitygodnia. 

Napodstawie nagraniaz 

łatwością i 

bezbłędniezaznaczazajęcia 

wykonywaneprzez Alice 

wposzczególne dnitygodnia. 

Uczeńtworzykrót
kie, proste, 
spójne i logiczne  
wypowiedziustne
Opowiadao 
czynnościachz 

Pracującwparach, nie 
potrafi samodzielnie  
opowiedzieć o 
czynnościach 
wykonywanych w 
czasie wolnym. Nie 

Pracującwparach, 
popełnialicznebłęd
y wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzidotyczą
cej 

Pracującwparach, 
popełniabłędy, 
wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzidotycząc
ej czynności 

Pracującwparach
, 
popełniadrobne
błędy, 
opowiadając 
o czynnościach 

Pracującwparach, 
poprawnieopowiada  
o czynnościach 
wykonywanych 
w wolnymczasie. 

Pracującwparach, bezbłędniei 

swobodnieopowiada  

o czynnościach wykonywanych 

w wolnymczasie. Stosuje 

bogate słownictwo. Ma 



teraźniejszości. potrafi skorzystać z 
podanego wzoru.  

czynnościwykonyw
anych w 
wolnymczasie. 

wykonywanychw 
wolnymczasie. 

wykonywanych 
w wolnymczasie. 

poprawną wymowę.  

Słownictwo.Zakre
s: 
czynnościżycia 
codziennego 
wykonywane 
zazwyczajoraz 
w wolnymczasie. 

Uczeń nie opanował w 

stopniu minimalnym 

słownictwa z tego 

zakresu, w związku z 

tym nie potrafi go 

zastosować w 

wypowiedziach 

ustnych ani 

pisemnych. 

 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędywpływającen
a zrozumieniejego 
wypowiedziustnych 
i pisemnych. 

Uczeń 
stosujesłownictwoz 
tego 
zakresu,popełniając 
błędywpływającena 
zrozumieniezarówn
o jegowypowiedzi 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń w 
większości 
poprawniestosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń 
poprawniestosuje 
słownictwoz tego 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

stosuje słownictwo z tego 

zakresu,zarówno w 

wypowiedziach pisemnych,jaki 

ustnych. 

Gramatyka.Zakre
s: 
presentsimple 

Uczeń nie potrafi 

samodzielnie 

uzupełnić zdań 

właściwymi 

formami(twierdzącym

i lubprzeczącymi) 

podanychczasownikó

w 

w 

czasiepresentsimple. 

Ma problem z 

zastosowaniem tych 

form, nawet gdy 

korzysta z pomocy 

nauczyciela. 

 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędy,uzupełniając 
zdaniawłaściwymi 
formami(twierdząc
ymi 
lubprzeczącymi) 
podanychczasowni
ków 
w 
czasiepresentsimpl
e. 

Uczeń 
popełnialicznebłędy
, uzupełniajączdania 
właściwymiformami 
(twierdzącymilub 
przeczącymi)podan
ych 
czasownikówwczasi
e presentsimple. 

Uczeń w 
większości 
poprawnieuzupeł
nia 
zdaniawłaściwymi 
formami 
(twierdzącymilub 
przeczącymi) 
podanych 
czasowników 
wczasie 
presentsimple. 

Uczeń poprawnie 
i samodzielnie 
uzupełniazdania 
właściwymiformami 
(twierdzącymilub 
przeczącymi) 
podanych 
czasowników 
wczasie presentsimple. 

 Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

uzupełniazdania 

właściwymiformami 

(twierdzącymilub przeczącymi) 

podanych czasowników 

wczasie presentsimple.Na ogół 

poprawnie stosuje te formy w 

wypowiedziach ustnych i 

pisemnych.  

 
 

Unit6c  Talkingabouthobbies 

Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 
Znajduje w tekście 

Nie rozumie  głównej 
myśli 
zaprezentowanejczy
tanki 
Talkingabouthobbies
.Ma problem ze 

Maproblemze 
zrozumieniemtekst
u 
czytankiTalkingabo
uthobbies.Rozumie
tylko 

Starasięzrozumieć 
treśćczytankiTalking
abouthobbies.Ma 
problem 
z poprawnym 
numerowaniem 

W 
większościrozumi
e 
treśćczytankiTalki
ngabouthobbies. 
W 

Rozumietreść 
czytankiTalkingabouth
obbies.Poprawnie 
numerujefragmenty 
dialoguwewłaściwej 
kolejności. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiTalkingabouthobbies.P

oprawnie numerujefragmenty 

dialoguwewłaściwej 

kolejności. 



określone 
informacje. 

zrozumieniem 
najprostszych 
zdańlubich 
fragmentów. Nie 
potrafi poprawnie 
ponumerować 
fragmentów dialogu 
anidopasować na 
podstawie tekstu 
odpowiedzi do 
pytań.  

niektórezdaniaalbo
ich fragmenty.W 
większości 
niepotrafipoprawni
e 
dopasowaćnapodst
awie 
tekstuodpowiedzid
o pytań. 

fragmentówdialogu 
orazz dopasowaniem 
odpowiedzidopytańn
a podstawietekstu. 
Popełnialicznebłędy. 

większościpopra
wnie 
numerujefragme
nty 
dialoguwewłaści
wej kolejności.Na 
podstawietekstu 
poprawnie 

dopasowujewięks
zość 
odpowiedzidopyt
ań. 

Na podstawietekstu 
poprawnie 
dopasowuje 
odpowiedzidopytań. 

Na podstawietekstu z 

łatwością i 

bezbłędniedopasowuje 

odpowiedzidopytań. 

Uczeńtworzykrótk
ie, proste, spójne i 
logiczne 
wypowiedziustne. 
Opisuje 
upodobania.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić ani 
zaprezentować 
dialogu o swoim 
hobby oraz 
sposobach 
spędzania czasu 
wolnego. Nie 
podejmuje prób lub 
popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie.  

Popełnialicznebłęd
y, uzupełniająci 
prezentując 
dialog,wktórym 
rozmawianatemat 
swojegohobbyoraz 
sposobówspędzani
aczasu 
wolnego.Błędy 
negatywniewpływa
jąna 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Popełniabłędy, 
uzupełniająci 
prezentującdialog,w 
którymrozmawiana 
tematswojegohobby 
orazsposobów 
spędzaniaczasu 
wolnego. 

W większości 
poprawnieuzupeł
niai 
prezentujedialog,
w 
którymrozmawia
na 
tematswojegoho
bby 
orazsposobów 
spędzaniaczasu 
wolnego. 

Poprawnieuzupełnia 
i prezentujedialog, 
w którymrozmawiana 
tematswojegohobby 
orazsposobów 
spędzaniaczasu 
wolnego. 

Swobodnie i bezbłędnie 

uzupełnia 

i prezentujedialog, 

w którymrozmawiana 

tematswojegohobby 

orazsposobów spędzaniaczasu 

wolnego. Stosuje bogate 

słownictwo, ma poprawną 

wymowę.  

Uczeńrozumiepro
ste 
wypowiedziustne. 

Znajduje w 

wypowiedzi 

określone 

informacje.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
zrozumieć  ani podać 
odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
usłyszanego tekstu. 
Ma problem z tym 
zadaniem, nawet 
gdy korzysta z 
pomocy nauczyciela. 

Madużeproblemyz
e zrozumieniemi 
podaniem 
odpowiedzinapyta
nia 
dotycząceusłyszane
go tekstu. 

Napodstawianagrani
a 
odpowiadananiektór
e pytaniadotyczące 
usłyszanegotekstu. 

Napodstawie 
nagrania 
w większości 
poprawnieodpow
iada 
napytaniadotyczą
ce 
usłyszanegotekst
u. 

Napodstawie 
nagraniapoprawnie 
odpowiadanapytania 
dotycząceusłyszanego 
tekstu. 

Napodstawie 

nagraniaswobodnie i 

bezbłędnie 

odpowiadanapytania 

dotycząceusłyszanego tekstu. 

Na ogół potrafi uzasadnić 

swoją odpowiedź.  

Uczeńreaguje 
ustniewtypowych
sytuacjach.  
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości.  

Pracującwparach, 
nie potrafi 
samodzielnie  zadać 
pytań 
koleżance/koledze 
ani udzielić 
odpowiedzi 
dotyczącychspędzan
ia wolnegoczasu. Nie 

Pracującwparach, 
popełnialicznebłęd
y wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedziprzy 
zadawaniupytań 
koleżance/koledze
oraz 
udzielaniuodpowie

Pracującwparach, 
popełniabłędy,zadają
c pytania 
koleżance/koledzeor
az 
udzielającodpowiedz
i 
dotyczącychspędzani
a wolnegoczasu. 

Pracującwparach, 
w 
większościpopra
wnie 
zadajepytania 
koleżance/koledz
e orazudziela 
odpowiedzi 
dotyczących 

Pracującwparach, 
poprawniezadaje 
pytania 
koleżance/koledze 
orazudziela 
odpowiedzi 
dotyczących 
spędzaniawolnego 
czasu. 

Pracującwparach, z łatwością i 

bezbłędnie zadaje pytania 

koleżance/koledze orazudziela 

odpowiedzi dotyczących 

spędzaniawolnego czasu. Ma 

poprawną wymowę i 

intonację. 



podejmuje prób lub 
popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie. 

dzi 
dotyczącychspędza
nia wolnegoczasu. 

spędzaniawolneg
o czasu. 

Uczeńtworzykrótk
ie, proste, spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 
Przestawia fakty z 
teraźniejszości. 
Opisuje 
upodobania.  

Nie potrafi 
samodzielnie 

napisać e-mailado 

koleżanki/kolegi, 
z 
którą/którymchcena
wiązaćkontakt. Ma 
problem z 
samodzielnym 
zrozumieniem i 
odpowiedzią na 
pytania pomocnicze. 
Popełnia liczne 
błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie, nie 
potrafi skorzystać ze 
wzoru.    

Tworzące-maildo 
koleżanki/kolegi, 
z 
którą/którymchcen
awiązaćkontakt, 
orazodpowiadającn
a 
pytaniapomocnicze
, 
popełniabardzolicz
ne błędyznacząco 
wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Tworzye-maildo 
koleżanki/kolegi, 
z którą/którymchce 
nawiązaćkontakt, 
odpowiadającwcześn
iej 
napytaniapomocnicz
e, alepopełniabłędy 
wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

W większości 
poprawnietworzy
e-maildo 
koleżanki/kolegi, 
z 
którą/którymchce 
nawiązaćkontakt, 
odpowiadającna 
pytaniapomocnic
ze. 

Poprawnieodpowiada 
napytania,a 
następniena 
podstawieodpowiedzi 
tworzye-maildo 
koleżanki/kolegi, 
z którą/którymchce 
nawiązaćkontakt.Nie 
popełniawiększych 
błędów. 

Z łatwością i bezbłędnie 

odpowiada napytania,a 

następniena 

podstawieodpowiedzi 

tworzye-maildo 

koleżanki/kolegi, 

z którą/którymchce 

nawiązaćkontakt. Używa 

bogatego słownictwa. Używa 

poprawnej pisowni i interpunkcji. 

Gramatyka.Zakres
: 
presentsimple– 

pytaniai krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
tworzyć pytań ani 
udzielać krótkich 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z 
wykorzystaniemczas
u presentsimple. 

Uczeń 
popełnialicznebłęd
y, tworząc pytaniai 
udzielając krótkich 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z 
wykorzystaniemcza
su presentsimple. 

Uczeń 
popełniabłędy, 
tworząc pytaniai 
udzielając 
krótkichodpowiedzi 
na podstawie tabelki 
z 
wykorzystaniemczas
u presentsimple. 

Uczeń w 
większości 

poprawnietworzy 

pytaniai udziela 
krótkich 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z 
wykorzystaniemc
zasu 
presentsimple. 

Uczeńpoprawnietworz
y pytaniai udziela 
krótkichodpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z 
wykorzystaniemczasu 
presentsimple. 

Uczeń z łatwością i bezbłędnie 

tworzy pytaniai udziela 

krótkichodpowiedzi na 

podstawie tabelki 

z wykorzystaniemczasu 

presentsimple.Na ogół tworzy 

również poprawne pytania i 

udziela krótkich odpowiedzi 

bez korzystania z tabelki.  

 
 
 

Unit7   On yourmarks… 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 



Unit7aTheAmazingJourney:I lovefootball 

Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
zaprezentowanego 
tekstu. Ma problemy 
ze zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Niepotrafi 
poprawnieodpowied
ziećnapytania 
dotyczącetekstu. 

Rozumieogólnysen
s 
zaprezentowanego
tekstu –
bardziejnapodstaw
ie 
ilustracji.Rozumiet
ylko 
najprostszezdanial
ubich fragmenty.W 
większości 
niepotrafipoprawni
e 
odpowiedziećnapy
tania 
dotyczącetekstu. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienietreści 
czytankiTheAmazing
Journey:I 
lovefootball,alerozu
mieogólnysens 
tekstu.Popełniabłędy
, starającsię 
odpowiedziećna 
pytaniadotyczące 
tekstu. 

W 
większościrozumi
e 
treśćczytankiThe 
AmazingJourney:I 
lovefootball – 
zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potr
afi w większości 
poprawnie 
odpowiedziećna 
pytaniazgodnie 
z treściączytanki. 

Rozumietreść 
czytankiTheAmazingJo
urney:I love football – 
zarówno 
słownictwo,jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnie 
odpowiedziećna 
pytaniazgodniez 
treściączytanki. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiTheAmazingJourney:I 

love football – zarówno 

słownictwo,jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatyczne. 

Potrafibezbłędnie, pełnymi 

zdaniami odpowiedzieć na 

pytaniazgodniez 

treściączytanki. 

Uczeńreaguje 
ustniewtypowych
sytuacjach. 
Przekazuje 
informacje. 
Wyraża swoje 
upodobania. 

Pracując w parach, 
nie potrafi 
samodzielnie 
opowiedzieć o 
tym,jak 
częstowykonujepoda
ne czynności.Ma z 
tym problemy 
również przy 
wsparciu 
nauczyciela. 

Pracującwparach, 
popełnialicznebłęd
y wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedziprzy 
opowiadaniuo 
tym,jak 
częstowykonujepo
dane 
czynności.Potrzebu
je 
wsparcianauczyciel
a. 

Pracującwparach, 
popełniabłędy, 
opowiadając 
koleżance/koledze,ja
k częstowykonuje 
podaneczynności.Sta
ra siępracować 
samodzielnie,ale 
czasamipotrzebuje 
wsparcianauczyciela. 

Pracującwparach, 
w 
większościpopra
wnie 
i samodzielnie 
opowiada 
koleżance/koledz
e,jak 
częstowykonuje 
podaneczynności
. 

Pracującwparach, 
poprawnieopowiada 
koleżance/koledze,jak 
częstowykonuje 
podaneczynności. 

Pracującwparach, swobodnie i 

bezbłędnie opowiada 

koleżance/koledze,jak 

częstowykonuje 

podaneczynności. Ma dobrą 

wymowę. 

 

 

 

 
Słownictwo. 
Zakres:dyscypliny 
sportowe,sprzęti 
strójsportowy. 

Uczeń na ogół nie 
potrafi  wskazać 
obrazka  
tematycznego i 
zapisu 
graficznegodyscyplin 
sportowychna 
podstawie usłyszanej 

nazwy. Również nie 

potrafi samodzielnie 
zastosować 
czasowników  

Uczeń 
popełnialicznebłęd
y, wskazując 
obrazek 
tematyczny i zapis 
graficznydyscyplins
portowychna 
podstawie 
usłyszanej 

nazwy.Również 

w 
większościbłędnies

Uczeń 
popełniabłędy, 
wskazując obrazek 
tematyczny i zapis 
graficznydyscyplin 
sportowychna 
podstawie usłyszanej 

nazwy. Również 

często 
błędniestosuje 
czasownikiplayi goz 
nazwamidyscyplin 

Uczeń w 
większości 

poprawniewskaz

uje obrazek 
tematyczny i 
zapis 
graficznydyscypli
n sportowychna 
podstawie 
usłyszanej nazwy. 
Również 
wwiększości 

Uczeń 
poprawniewskazuje 
obrazek tematyczny i 
zapis 
graficznydyscyplin 
sportowychna 
podstawie usłyszanej 
nazwy. 
Równieżpoprawnie 
stosujeczasownikigo i 
play 
z odpowiednimi 

Uczeń z łatwością i bezbłędnie 

wskazuje obrazek tematyczny i 

zapis graficznydyscyplin 

sportowychna podstawie 

usłyszanej nazwy. 

Równieżbezbłędniestosujeczas

ownikigo i playz odpowiednimi 

nazwamidyscyplin sportowych. 



playi goz 
nazwamidyscyplin 
sportowych. 

tosuje 
czasownikiplay 
i goz 
nazwamidyscyplin 
sportowych. 

sportowych. poprawniestosuj
e czasownikigo 
i playz 
odpowiednimi 
nazwamidyscypli
n sportowych. 

nazwamidyscyplin 
sportowych. 

Gramatyka.Zakre
s:  
presentsimple– 
przysłówki 
częstotliwości. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować 
przysłówków 
częstotliwości w 
zdaniach, nie 
rozumie ich 
znaczenia.  

Uczeń 
popełnialicznebłęd
y, 
stosującprzysłówki 
częstotliwości 
wzdaniach, 
wpływającena 
zrozumieniewypow
iedzi. 
Niezachowujeszyku
zdań. 

Uczeń 
popełniabłędy,stosuj
ąc przysłówki 
częstotliwości 
w 
zdaniach,niewpływaj
ącena zrozumienie 
wypowiedzi.Popełnia 
licznebłędy 
w szyku zdań. 

Uczeń rozumie 
i w 
większościpopra
wnie 
stosujeprzysłówki 
częstotliwościw 
zdaniachwłasnyc
h orazpodanych. 
Popełniadrobneb
łędy  
w szykuzdań. 

Uczeń 
rozumieznaczenieprzys
łówków częstotliwości i 
poprawnieje stosuje w 
zdaniachpodanych 
orazwłasnych. 
Zachowuje 
odpowiedniszyk. 

Uczeń doskonale 

rozumieznaczenieprzysłówków 

częstotliwości i bezbłędnie je 

stosuje w zdaniachpodanych 

oraz swobodnie tworzy zdania 

własne. Zachowuje 

odpowiedniszyk. 

 

Unit7b   Mysportkit 

Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne. 
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanejczyt
anki Mysportskit 
nawet z 
wykorzystaniem 
strategii 
stosowanych dla 
ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem prostych 
zdań i wyrażeń. 
Błędnie wskazuje 
odpowiedzi  do pytań 
dotyczących tekstu. 

Sprawiamudużątru
dność 
zrozumienietreścicz
ytanki 
Mysportskit.Rozum
ie 
tylkonajprostszezd
ania lubich 
fragmenty.Na ogół 
błędnie wskazuje 
odpowiedzi  do 
pytań dotyczących 
tekstu. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienietreści 
czytankiMysportskit
. 
Zarównosłownictwo
, jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegowwiększości 
niezrozumiałe.Popeł
nia 
licznebłędy,wskazuj
ąc odpowiedzi  do 
pytań dotyczących 
tekstu. 

W 
większościrozumi
e treśćczytankiMy 
sportskit.Zarówn
o słownictwo,jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegowwiększości 
zrozumiałe.Raczej 
poprawnie 
wskazuje 
odpowiedzi  do 
pytań 
dotyczących 
tekstu. 

Rozumietreść 
czytankiMysportskit. 
Zarównosłownictwo, 
jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegozrozumiałe. 
Poprawniewskazuje 
odpowiedzi  do 
pytań dotyczących 
tekstu. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiMysportskit. 

Zarównosłownictwo, jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatycznesądla 

niegozrozumiałe. Z łatwością i 

bezbłędnie wskazuje 

odpowiedzi  do pytań 

dotyczących tekstu. Bez trudu 

znajduje fragmenty w tekście 

potwierdzające wybór 

odpowiedzi.  

Uczeńtworzykr
ótkie, spójne, i 
logiczne 
wypowiedziust
ne. 
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości.  

Pracując w parach, 
nie potrafi 
samodzielnie zadać 
pytań ani 
odpowiedzieć na 
pytania o 

czynnościwykonyw

ane przez 

Pracującwparach, 
popełnialicznebłęd
y, zadającpytania 
i opowiadając 
o 
czynnościachzazwy
czaj 

wykonywanychprze

Pracującwparach, 
popełniabłędy, 
zadając pytaniai 
opowiadając 
o 
czynnościachzazwyc
zaj 
wykonywanychprze

Pracującwparach, 
w 
większościpopra
wnie  
i 
samodzielniezada
je pytaniai 
opowiada 

Pracującwparach, 
poprawniei 
samodzielniezadaje 
pytaniai opowiadao 
czynnościach 

zazwyczaj 
wykonywanychprzez 
siebiewciągudnialub 

Pracującwparach, z łatwością,   

bezbłędnie i 

samodzielniezadaje pytaniai 

opowiadao czynnościach 

zazwyczaj wykonywanychprzez 

siebiewciągudnialub 

tygodnia.Stosuje 



siebiewciągudnialu
b tygodnia. Ma z 
tym problemy 
również przy 
wsparciu 
nauczyciela. Błędy, 
które popełnia, 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

z 
siebiewciągudnialu
b 
tygodnia.Nieposług
ujesię 
pełnymizdaniami. 
Potrzebujewsparcia 
nauczyciela. 

z 

siebiewciągudnialub 
tygodnia.Niezawsze 
posługujesiępełnym
i zdaniami. 

o czynnościach 

zazwyczaj 
wykonywanychpr
zez 
siebiewciągudnial
ub 
tygodnia.Popełni
a drobnebłędy. 

tygodnia.Stosuje 
zdaniarozbudowane. 

zdaniarozbudowane oraz 

bogate słownictwo. Ma 

poprawną wymowę i intonację. 

Uczeństosuje 
strategie 
komunikacyjne. 

Niepotrafisamodzieln
ie 
dopasowaćpodanych
słów do definicji. Ma 
z tym problemy 
również przy 
wsparciu nauczyciela. 

Niepotrafisamodzie
lnie 
dopasowaćpodany
chsłów 
dodefinicji.Potrzeb
uje 
wsparcianauczyciel
a. 

Popełnialicznebłędy, 
dopasowującpodane 
słowadodefinicji. 

W większości 
poprawniedomyśl
a 
sięznaczeniawyra
zów z kontekstu 
i 
dopasowujeniekt
óre 
podanesłowado 
definicji. 

Na ogół 
poprawniedomyśla 
sięznaczeniawyrazów  
z kontekstui potrafi 
poprawniedopasować 
podanesłowado 
definicji. 

Z łatwością domyśla 

sięznaczeniawyrazów  

z kontekstui bezbłędnie 

dopasowuje podane słowa do 

definicji.  

Słownictwo. 
Zakres:dyscypli
ny 
sportowe,sprzę
ti 
strójsportowy. 

Uczeń na ogół nie 
potrafi rozpoznać 
ani nazwać 
elementów stroju 
sportowego i 
połączyć go z 
odpowiednią 
dyscypliną 
sportową.  

Uczeń 
popełnialicznebłęd
yprzy 
rozpoznawaniuele
mentówstrojusport
owego, 
nazywaniugoi 
łączeniu 
z 
odpowiedniądyscy
plinąsportową. 

Uczeń 
popełniabłędyprzy 
rozpoznawaniu 
elementówstroju 
sportowego,nazywa
niu goi łączeniu 
z 
odpowiedniądyscyp
liną sportową. 

Uczeń w 
większości 
poprawnierozpoz
naje 
elementystroju 
sportowego,nazy
wa je 
i łączyz 
odpowiednią 
dyscyplinąsporto
wą. 

Uczeń poprawnie 
i samodzielnie 
rozpoznajeelementy 
strojusportowego, 
nazywaje 
i łączyz odpowiednią 
dyscyplinąsportową. 

Uczeń z łatwością, bezbłędnie  

i samodzielnie 

rozpoznajeelementy 

strojusportowego, nazywajei 

łączyz odpowiednią 

dyscyplinąsportową. 

Prawidłowo wymawia wyrazy.  

Gramatyka.Zakre
s: 
presentsimple – 
przyimkiczasu. 

Uczeń na ogół 
niepoprawnie 
zakreślaprzyimki 
wpodanych zdaniach 
na podstawie tabelki. 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędy,zakreślającwł
aściwe przyimki 
wpodanych 
zdaniach na 
podstawie tabelki.  

Uczeń popełnialiczne 
błędy,zakreślającwła
ściwe przyimki 
wpodanych zdaniach 
na podstawie tabelki. 

Uczeń w 
większości 
poprawniei 
samodzielnie 
zakreślawłaściwe 
przyimki 
wpodanych 
zdaniach na 
podstawie 
tabelki. 

Uczeń poprawnie 
i samodzielnie 
zakreślawłaściwe 
przyimki wpodanych 
zdaniach na podstawie 
tabelki. 

Uczeń z łatwością, bezbłędnie 

i samodzielnie 

zakreślawłaściwe przyimki 

wpodanych zdaniach na 

podstawie tabelki. Na ogół 

stosuje właściwe przyimki 

również bez korzystania z 

tabelki.  

Nia 

Unit7c  Myfavouritesport 



Uczeńrozumiepros
tewypowiedzipise
mne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie  
głównej myśli 
zaprezentowanychd
ialogów 
Myfavouritesport.M
a problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
zdańlubich 
fragmentów. Nie 
potrafi  
samodzielnie  
odpowiedzieć na 
pytania na 
podstawie tekstu. 
Ma problem ze 
znalezieniem 
odpowiedzi, nawet 
gdykorzysta z 
pomocy nauczyciela 

Maproblemze 
zrozumieniemtekst
u 
dialogówMyfavouri
tesport.Rozumietyl
ko 
niektórezdaniaalbo

ich fragmenty.W 

większości 
niepotrafipoprawni
e 
odpowiedziećnapyt
ania 
napodstawietekstu. 

Starasięzrozumieć 
treśćdialogówMy 
favouritesport.Ma 
problem 
z poprawnym 
dopasowaniem 

nagłówkówdodialogó
w orazudzieleniem 
odpowiedzinapytani
a napodstawietekstu. 
Popełnialicznebłędy 

W 
większościrozumi
e 
treśćdialogówMy 
favouritesport.Po
trafi 
w większości 
poprawniedopas
ować 

nagłówkidodialog
ów 
orazodpowiedzie
ćna 
pytaniadotyczące 
treścitekstu. 

Rozumietreść 
dialogówMyfavourites
port.Potrafi 
poprawniedopasować 
nagłówkidodialogów 

orazodpowiedziećna 
pytaniadotyczące ich 
treści. 

Doskonale rozumietreść 

dialogówMyfavouritesport.Z 

łatwością i bezbłędnie 

dopasowuje 

nagłówkidodialogów oraz 

poprawnie, pełnymi zdaniami 

odpowiada na 

pytaniadotyczące treścitekstu. 

Uczeńtworzykrótki
e, proste, spójne i 
logiczne 
wypowiedziustne.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić ani 
zaprezentować 
dialogu dotyczącego  
sportu. Nie 
podejmuje prób lub 
popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie. 

Popełnialicznebłęd
y wpływające 
nazrozumienie jego 
wypowiedzi,uzupeł
niająci 
prezentującdialog 
dotyczącysportu. 
Potrzebujedużego 
wsparcianauczyciel
a. 

Popełniabłędy, 
uzupełniającdialog 
dotyczącysportu.Ma 
trudność 
z zaprezentowaniem 
własnejwypowiedzi. 

W większości 
poprawnieuzupeł
niai 
prezentujedialog, 
stosującsłownict
wo 
związanezesporte
m. 

Poprawnieuzupełnia 
i prezentujedialog, 
stosującsłownictwo 
związanezesportem. 

Swobodnie i bezbłędnie 

uzupełnia 

i prezentujedialog dotyczący 

sportu. Stosuje bogate 

słownictwo, ma poprawną 

wymowę. 

Uczeńreaguje w 
formie prostego 
tekstu pisanego. 
Wypełnia 
formularz. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
odczytać ani 
zrozumieć informacji 
zawartychw 
formularzu.   
Na ogół nie potrafi 
samodzielnie 
wypełnić 
podobnego 
formularza o sobie.  

Maproblem 
z poprawnym 
odczytaniem i 
zrozumieniem 
informacji 
zawartychw 
formularzu.  
Wypełniającpodob
ny formularzo 
sobie,potrafi 
zamieścićwnimtylk
o 
najprostszeinforma
cje.  

Starasięodczytać i 
zrozumieć 
informacje zawarte 
w 
formularzu,alepopeł
nia 
przytymbłędy.Tylko 
częściowopoprawni
e wypełniapodobny 
formularz 
o sobie. 

W większości 
poprawnieodczytu
je i rozumie 
informacje 
zawarte w 
formularzu.Potraf
i 
wypełnićpodobny 
formularz 
samodzielnie.Pop
ełniadrobne 
błędy. 

Poprawnieodczytuje i 
rozumie informacje 
zawarte w 
formularzu.Samodzieln
iei poprawniewypełnia 
podobnyformularz.  

Z łatwością odczytuje i 

doskonale rozumie informacje 

zawarte w 

formularzu.Samodzielniei 

bezbłędnie wypełnia 

podobnyformularz. Potrafi na 

podstawie formularza ułożyć 

zdania o sobie.  



Słownictwo. 
Zakres:dyscypliny 
sportowe,sprzęti 
strójsportowy, 
nazwy 
sportowców. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić tabelki 
nazwami 
sportowców 
podanymiw 
ramce. 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędy,uzupełniając 
tabelkę nazwami 
sportowców 
podanymiw ramce. 

Uczeń popełnialiczne 
błędy, uzupełniając 
tabelkę nazwami 
sportowców 
podanymiw ramce. 

Uczeń w 
większości 
poprawnieuzupeł
nia tabelkę 
nazwami 
sportowców 
podanymiw 
ramce. 

Uczeń 
poprawnieuzupełnia 
tabelkę nazwami 
sportowców 
podanymiw ramce. 

Uczeń z łatwością i bezbłędnie 

uzupełnia tabelkę nazwami 

sportowców  podanymiw 

ramce. Prawidłowo zapisuje i 

wymawia wyrazy.  

 
 

Unit8   Hurray! Let’s go on holiday! 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit8a  TheAmazingJourney:Theanswertothepuzzle 

Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
zaprezentowanego 
tekstu. Ma problemy 
ze zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Niepotrafi 
poprawnieodpowied
ziećnapytania 
dotyczącetekstu. 

Rozumieogólnysen
s 
zaprezentowanego
tekstu –
bardziejnapodstawi
e 
ilustracji.Rozumiety
lko 

najprostszezdanial
ubich fragmenty.W 
większości 
niepotrafipoprawni
e 
odpowiedziećnapyt
ania 
dotyczącetekstu. 

Sprawiamutrudność 
zrozumienietreści 
czytankiTheAmazingJ
ourney:Theanswerto 

thepuzzle,alerozumie 
ogólnysenstekstu. 
Popełniabłędy,staraj
ąc 
sięodpowiedziećna 
pytania dotyczące 
tekstu. 

W 
większościrozum
ie 
treśćczytankiThe 
AmazingJourney:
The 
answertothepuzz
le – 

zarównosłownict

wo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Pot
rafi  
w większości 
poprawnie 
odpowiedziećna 
pytaniazgodniez 
treściączytanki. 

Rozumietreść 
czytankiTheAmazingJour
ney:Theanswertothepuz
zle– 

zarównosłownictwo, jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnie 
odpowiedziećna 
pytaniazgodnie 
z treściączytanki. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiTheAmazingJourney:

Theanswertothepuzzle – 

zarównosłownictwo, jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatyczne.Potrafi 

bezbłędnie, pełnymi 

zdaniami odpowiedziećna 

pytaniazgodnie 

z treściączytanki. 

 
Uczeńrozumiepro
ste 
wypowiedziustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 

 
Nie potrafi 
zrozumieć nagrania 
ani skorygować na 
podstawieczytanki 
błędnychinformacji 

 
Madużeproblemyz
e 
zrozumieniemnagr
ania 
i skorygowaniemna 

 
Napodstawienagrani
a oraztekstuczytanki 
korygujetylkoniektór
e błędneinformacje. 

 
Napodstawie 
nagraniaoraztekst
u czytanki 
w większości 
poprawniekorygu

 
Napodstawie 
nagraniaoraztekstu 
czytankipoprawnie 
korygujebłędne 
informacje. 

Napodstawie 

nagraniaoraztekstu czytanki z 

łatwością i bezbłędnie 

korygujebłędne informacje. 



określone 
informacje.  

wnim zawartych. podstawieczytanki 
błędnychinformacji 
wnim zawartych. 

je 
błędneinformacje
. 

Słownictwo. 
Zakres: 
pogoda, 
poryroku. 

Uczeń na ogół nie 
potrafi wskazać  
obrazków 
przedstawiających 
różne 
rodzajepogody 
aniuzupełnić 
zdańwyrazami 
związanymi 
z pogodą. 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne błędy,wskazując 
obrazki 
przedstawiająceróż
ne rodzajepogody 
orazuzupełniając 
zdaniawyrazami 
związanymi 
z pogodą. 

Uczeń 
popełnialicznebłędy, 
wskazując obrazki 
przedstawiająceróżn
e 
rodzajepogodyorazu
zupełniając 
zdaniawyrazami 
związanymi 
z pogodą. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
wskazuje obrazki 
przedstawiającer
óżne 
rodzajepogody. 
Popełnia 
drobnebłędy, 
uzupełniajączdani
a 
wyrazamizwiązan
ymi  
z pogodą. 

Uczeń 
potrafipoprawniewskaz
ać obrazki 
przedstawiająceróżne 
rodzajepogody oraz 
dopasować porę roku 
do pogody. 
Poprawnieuzupełnia 
zdaniawłaściwymi 
wyrazamizwiązanymi z 
pogodą. 

Uczeń potrafipoprawnie i z 

łatwością wskazać obrazki 

przedstawiająceróżne 

rodzajepogody oraz 

dopasować porę roku do 

pogody. Bezbłędnie uzupełnia 

zdaniawłaściwymi 

wyrazamizwiązanymi z 

pogodą. 

Gramatyka.Zakres
: 
presentcontinuou
s–zdania 
twierdzące. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie, na 
podstawie tabelki, 
uzupełnić podanych 
zdań 
czasownikamiwczasi
e 
presentcontinuous. 
Ma problem z tym 
zadaniem,nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne 
błędy,uzupełniając, 
na podstawie 
tabelki,  
podanezdania 
czasownikamiwcza
sie 
presentcontinuous. 

Uczeń 
popełnialicznebłędy, 
uzupełniając, na 
podstawie tabelki, 
podane 
zdaniaczasownikami
w 
czasiepresentcontin
uous. 

Uczeń 
napodstawietabel
ki w większości 
poprawnieuzupeł
nia 
podanezdania, 
wstawiającczaso
wniki 
podanewnawiasa
ch  
wczasiepresentco
ntinuous. 

Uczeń 
napodstawietabelki 
poprawnieuzupełnia 
podanezdania, 
wstawiającczasowniki 
podane 
wnawiasach  
wczasiepresentcontinu
ous. 

Uczeń napodstawietabelki  z 

łatwością i bezbłędnie 

uzupełnia podanezdania, 

wstawiającczasowniki 

podanewnawiasach  

wczasiepresentcontinuous. 

Na ogół poprawnie uzupełnia 

zdania również bez 

korzystania z tabelki.  

 
 
 
 

Unit8b   Holidaysnapshots 

Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanejczyt
anki 

Holidaysnapshotsna
wet z 
wykorzystaniem 
strategii 
stosowanych dla 
ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 

Rozumieogólnysen
s czytanki 

Holidaysnapshots– 
bardziejnapodstawi
e ilustracjiniż 
samego 
tekstu.Rozumietylk
o 
najprostszezdania. 
W 
większościniepotra

Sprawiamutrudność 
zrozumienietreści 

czytankiHoliday 
snapshots.Popełnia 
licznebłędy,wskazuj
ąc 
napodstawietekstu 
właściwewyrazy 
w 
podanychzdaniach. 

W 
większościrozumi
e 
treśćczytankiHoli

daysnapshots.Na 

podstawietekstu 
potrafi 
w większości 
poprawniewskaz
ać 
właściwewyrazyw 

Rozumietreść 

czytankiHolidaysnapsho

ts.Zarówno 
słownictwo,jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegozrozumiałe.Na 
podstawietekstu 
potrafipoprawnie 
wskazać właściwe 

Doskonale rozumietreść 

czytankiHolidaysnapshots.

Zarówno słownictwo,jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatycznesądla 

niegozrozumiałe.Na 

podstawietekstu potrafi z 

łatwością i bezbłędnie 

wskazać właściwe 



zrozumieniem prostych 
zdań i wyrażeń. Na 
ogół niepotrafi 
poprawniewskazaćn
a podstawietekstu 
właściwychwyrazów 
w 
podanychzdaniach. 

fi 
poprawniewskazać
na podstawietekstu 
właściwychwyrazó
w 
w 
podanychzdaniach. 

podanychzdaniac
h. 

wyrazywpodanych 
zdaniach. 

wyrazywpodanych 

zdaniach. 

Uczeńrozumie 
proste 
wypowiedziustne
–określa główną 
myśl wypowiedzi.  

Na ogół nie potrafi 
połączyćnagrania z 
jednym 
z 
zaprezentowanychzd
jęć. Ma z tym 
problem nawet ze 
wsparciem 
nauczyciela.  

Starasiępołączyćna
granie z jednym 
z 
zaprezentowanych
zdjęć, alemaz 
tymduży problem. 

Starasiępołączyć 
nagraniez jednym 
z zaprezentowanych 
zdjęć,alemaz tym 
problem. 

Napodstawietreś
ci nagraniaraczej 
poprawnełączy 
nagraniez jednym 
z 
zaprezentowanyc
h zdjęć. 

Napodstawietreści 
nagraniapoprawniełączy
nagraniez jednym 
z zaprezentowanych 
zdjęć. 

Napodstawietreści 

nagrania z łatwością 

poprawniełączynagraniez 

jednym 

z zaprezentowanych 

zdjęć. Na ogół potrafi 

uzasadnić swój wybór.  

Uczeńtworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedziustne
– opisujeludzi, 
przedmioty 
i miejsca. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
opisać,corobiąludzie
na przedstawionych 
zdjęciach. 
Popełniane błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Popełniabardzolic
zne 
błędywpływające
na 
zrozumieniejego 
wypowiedzi,staraj
ącsię 
opisać,corobiąlud
ziena 
przedstawionych 
zdjęciach. 

Popełniabłędy, 
opisując,corobiąludzi
e na fotografiachoraz 
układającpytaniado 
poszczególnychzdjęć. 

W większości 
poprawniei 
samodzielnieopi
suje, 
corobiąludziena 
fotografiach, 
wykorzystującpo
dane 
wyrazy.Zadaje 
pytania. 

Poprawnie 
i samodzielnieopisuje, 
corobiąludziena 
fotografiach, 
wykorzystującpodane 
wyrazy.Zadaje pytania. 

Bezbłędnie  

i samodzielnieopisuje, 

corobiąludziena 

fotografiach, 

wykorzystującpodane 

wyrazy. Ma poprawną 

wymowę. Swobodnie 

zadaje pytania. 

Słownictwo. 
Zakres:świat 
przyrody– 
elementy 
krajobrazu. 

Uczeń nie opanował w 

stopniu minimalnym 

słownictwa z tego 

zakresu, w związku z 

tym nie potrafi go 

zastosować w 

wypowiedziach 

ustnych ani 

pisemnych. 

 

Uczeń 
popełniabard
zoliczne 
błędywpływaj
ącena 
zrozumienieje
go 
wypowiedzius
tnych 
i pisemnych. 

Uczeń 
stosujesłownictwoz 
tego 
zakresu,popełniając 
błędywpływającena 
zrozumieniezarówno 
jegowypowiedzi 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń w 
większości 
poprawniestosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń poprawniestosuje 
słownictwoz tego 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki ustnych. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

słownictwo z tego 

zakresu,zarówno w 

wypowiedziach 

pisemnych,jaki ustnych. 

Gramatyka.Zakre
s: 
presentcontinuou

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
dopasowaćodpowied

Uczeń 
popełniabardzolicz
ne błędy,próbując 

Uczeń 
popełnialicznebłędy, 
próbującdopasować 

Uczeń potrafi 
w większości 
poprawniedopas

Uczeń potrafipoprawnie 
dopasować 
odpowiedzidopytań 

Uczeń potrafi bezbłędnie i 

samodzielnie dopasować 

odpowiedzidopytań 



s–pytaniai krótkie 
odpowiedzi. 

zido 
pytańnapodstawie 
przykładów 
umieszczonychwram
ce. Ma  problem z 
tym zadaniem,  
nawet gdy korzysta z 
pomocy nauczyciela.  

dopasowaćodpowi
edzido 
pytańnapodstawie 
przykładów 
umieszczonychwra
mce. 

odpowiedzidopytańn
a 
podstawieprzykładó
w umieszczonychw 
ramce. 

ować 
odpowiedzidopyt
ań napodstawie 
przykładów 
umieszczonychw 
ramce. 

napodstawie 
przykładów 
umieszczonychw ramce. 

napodstawie przykładów 

umieszczonychw ramce. 

Na ogół wykonuje zadanie 

poprawnie również bez 

korzystania z ramki. 

 
 
 

Unit8c   On holiday in Scotland 

Uczeńrozumiepro
ste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzipisem
ne.Określa główną 
myśl tekstu. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
zrozumieć  

dialogówOnHolidayin 

Scotlandani 

dopasowaćzdjęćdo 

dialogów. Ma  

problem z tym 

zadaniem, nawet gdy 

korzysta z pomocy 

nauczyciela. 

Madużyproblem 
z 
pełnymzrozumieni
em 
zaprezentowanych 
dialogówOnHoliday
in 
Scotlandorazpopra
wnym 
dopasowaniemzdję
ćdo 
dialogów.Popełnia
błędy. 

Maproblemz pełnym 
zrozumieniem 
zaprezentowanych 
dialogówOnHolidayin 
Scotlandoraz 
poprawnym 
dopasowaniemzdjęć 
dodialogów.Popełnia 
błędy. 

W 
większościrozumi
e 
zaprezentowane 
dialogiOnHolidayi
n 
Scotlandorazracz
ej poprawnie 
dopasowujezdjęci
a dodialogów. 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialogiOnHolidayin 
Scotlandoraz poprawnie 
dopasowujezdjęcia 
dodialogów. 

Doskonale rozumie 

zaprezentowane 

dialogiOnHolidayin 

Scotlandoraz z łatwością i 

bezbłędnie 

dopasowujezdjęcia 

dodialogów. 

Uczeńreagujeust
nie 
wtypowychsytuac
jachdnia 
codziennego: 
rozmawia 
o wakacjach. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
odpowiedzieć na 
pytania związane z 
wakacjami. Błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem i 
wykorzystaniem pytań 
bazowych. 
 

Popełniabardzoliczn
e 
błędywpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedziprzy 
odpowiadaniuna 
pytania związanez 
wakacjami. Bazuje 
tylko na podanych 
pytaniach 
przykładowych.  

 
 

Popełnialicznebłędy, 
zadającpytania 
związanez 
wakacjamii 
udzielając na 
nieodpowiedzi.Bazuj
ena pytaniach 
przykładowych. 

W większości 
poprawnie 
i 
samodzielniezada
je 
pytaniazwiązane 
z wakacjamii 
odpowiadana 
nie.Wykorzystuje 
pytaniaprzykłado
we. 
Popełniadrobne 
błędy. 

Poprawniei 
samodzielniezadaje 
pytaniazwiązanez 
wakacjami 
i odpowiada nanie. 

Swobodnie, bezbłędnie i 

samodzielniezadaje 

pytaniazwiązanez 

wakacjamii odpowiada 

nanie. Ma prawidłową 

wymowę i intonację. 

Używa bogatego 

słownictwa.  

Uczeńtworzykrót
kie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzipisem
ne.  
Opisuje miejsca. 

Nie potrafi 
samodzielnie 

zrozumieć tekstu 

pocztówki. Ma z tym 
problem, nawet gdy 
korzysta z pomocą 

Starasięzrozumieć 
tekst pocztówki, 
potrzebuje przy tym 
pomocy 
nauczyciela. 
Starasięna 

Starasięzrozumieć 
tekst pocztówki. 
Starasięnapodstawie 
podanegoplanu 
utworzyćpodobną 
pocztówkę.Popełnia 

W większości 
poprawnierozumi
e tekst 
pocztówki.Napods
tawie 
podanegoplanu 

Rozumie tekstpocztówki 
Napodstawie 
podanegoplanu 
poprawnie 
i samodzielnietworzy 
podobnąpocztówkę. 

Doskonale rozumie 

tekstpocztówki. 

Napodstawie 

podanegoplanu 

swobodnie, bezbłędnie 

i samodzielnietworzy 



Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości.  

nauczyciela. Nie potrafi 
na podstawie 
podanego planu 
utworzyć podobnej 
pocztówki. Nie 
podejmuje pracy lub 
popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

podstawiepodaneg
o 
planuutworzyćpod
obną 
pocztówkę.Popełni
a 
bardzolicznebłędy. 

licznebłędy. poprawnietworz
y 
podobnąpocztó
wkę. 
Popełniadrobne 
błędy. 

podobnąpocztówkę. 

Używa bogatego 

słownictwa.  

Gramatyka.Zakre
s:  
czaspresent 
continuous. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnićzdania 
czasownikami 
w 
odpowiedniejformiec
zasu 
presentcontinuous. 
Ma  problem z tym 
zadaniem, nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń 
starasięuzupełnićzd
ania czasownikami 
w 
odpowiedniejformi
eczasu 
presentcontinuous. 
Popełniabardzolicz
ne błędy. 

Uczeń 
starasięuzupełnić 
zdaniaczasownikami 
w 
odpowiedniejformie 
czasupresentcontinu
ous.Popełnia 
licznebłędy. 

Uczeń w 
większości 
poprawnieuzupeł
nia 
zdaniaczasownika
mi  
wodpowiedniej 
formieczasuprese
ntcontinuous. 

Uczeń poprawnie 
i samodzielnie 
uzupełniazdania 
czasownikami 
w odpowiedniejformie 
czasupresentcontinuous. 

Uczeń z łatwością,  

bezbłędnie  

i samodzielnie 

uzupełniazdania 

czasownikami 

w odpowiedniejformie 

czasupresentcontinuous. 

Na ogół potrafi 

samodzielnie tworzyć 

poprawne zdania w tym 

czasie. 

 

 
FORMY OCENIANIA Z ANGIELSKI WSKAŹNIKI PROCENTOWE 

KARTY PRACY 50% 

AKTYWNOŚĆ 30% 

INNE FORMY np. odpowiedź ustna, projekty 20% 
 

 Uczeń może poprawić każdą ocenę, ocena może być poprawiana w ustalony dzień z nauczycielem. 

 Jeżeli podczas indywidualnej pisemnej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczeń pracuje niesamodzielnie, wówczas otrzymuje 

ocenę niedostateczną. 

 W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej za I semestr, uczeń jest zobowiązany zaliczyć zakres materiału przewidzianego do 

poprawy. Nauczyciel ustala z uczniem termin oraz formę zaliczenia. 
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PRZELICZNIK OCEN OPISOWO 

0-40% niedostateczny 
E – bardzo słabo lub brak pracy. Ocenę E otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych umiejętności i wiadomości 
i braki te uniemożliwiają mu kontynuację nauki w klasie programowo wyższej 

 

41-55% 
 

dopuszczający 
D – słabo, musisz więcej pracować. Ocenę D trzymuje uczeń, który ma poważne braki w opanowaniu materiału nauczania, 

ale wykazuje elementarny poziom rozumienia wiadomości z zakresu podstawowych pojęć, terminów zasad działania. 
Braki te nie uniemożliwiają mu kontynuowania nauki w klasie programowo wyższej. 

56-69% dostateczny 
C – nieźle, lecz z licznymi błędami, musisz bardziej się starać. Ocenę C otrzymuje uczeń, który opanował podstawy 

programowe pozwalające mu na rozumienie najważniejszych zagadnień omawianych na lekcjach. Potrafi przedstawić 

wiadomości w innej formie, niż je zapamiętał, wytłumaczyć wiadomości, zinterpretować je, streścić i uporządkować 
/dokonać prostego wnioskowania/. 

70-74% + dostateczny 

75-84% dobry 
B – dobrze wykonałeś zadanie, ale zrobiłeś parę błędów. Ocenę B otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości 

umiejętności określone dla poziomu wymagań podstawowych, a ponadto: opanował umiejętności praktycznego 

posługiwania się wiadomościami według podanych wzorów, potrafi umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę do 

samodzielnego opanowywania zagadnień wskazanych przez nauczyciela, dokonuje analizy i syntezy zjawisk w 

odniesieniu do sytuacji typowych. 
85-90% + dobry 

 
 

91-100% 

 
 

bardzo dobry 

A – wspaniale, bezbłędnie lub prawie bezbłędnie. Ocenę A otrzymuje uczeń, który posiada wiadomości i umiejętności 

określone dla poziomu wymagań podstawowych i rozszerzających, a ponadto sprawnie posługuje się wiadomościami, 

stosuje je do formułowania problemów, dokonuje analizy i syntezy nowych zjawisk, umie formułować plan działania, 

tworzy oryginalne rozwiązania, samodzielnie rozwiązuje problemy, szuka źródeł informacji, integruje wiedzę uzyskaną ze 

źródeł różnego typu. 

WYMAGANIA WYKRACZAJĄCE (ocena celująca): stosowanie znanych wiadomości i umiejętności w sytuacjach trudnych, nietypowych, złożonych. 

 

 


