
Język angielski - klasa IV
Steps Plus - Kryteria oceny  

Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje zeszyt przedmiotowy, słowniczek, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik. 

Ocena ma charakter informacji zwrotnej i pełni rolę czynnika motywującego do dalszej aktywności, intensywnego udziału w lekcji oraz pracy 
indywidualnej.

Ocenianie bieżące

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

 Ustne:
 Odpowiedź ustna;
 Scenki/dialogi  sytuacyjne;
 Reagowanie na polecenia;
 Rozmowa z nauczycielem (udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania);
 Czytanie;
 Opis obrazka;
 Wypowiedź na temat przeczytanego/usłyszanego tekstu;

 Pisemne:
 Testy leksykalno – gramatyczne. Testy poprzedzone są lekcją powtórzeniową. Każdy test jest oceniony (według poziomów oraz punktów 

procentowych) oraz omówiony.
 Kartkówki gramatyczne oraz leksykalne;
 Prace projektowe

 Ocenie podlegają również:
 Aktywność na lekcji;
 Przygotowanie do zajęć; 
 Prace w parach, grupach;
 Zaangażowanie;

Oprócz ocen wyrażonych cyfrą, podczas lekcji, uczeń może uzyskać oceny w postaci pochwały, a także plusów i minusów.



„Plus” uczeń otrzymuje za aktywność na lekcji, głos w rozmowie, wykonanie zadania, niektóre zadania domowe. 

„Minus” uczeń otrzymuje za brak pracy domowej, braku zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, a także za brak pracy na lekcji podczas zadań w 
grupach, parach czy indywidualnych.                                                                                                                                    W półroczu uczeń może być trzy 
razy nieprzygotowany do lekcji, ale ma obowiązek o tym poinformować nauczyciela na początku lekcji (nauczyciel wpisuje „-„do dziennika). Trzecie 
nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną z pracy domowej. Kolejną ocenę niedostateczną uczeń może otrzymać, jeżeli ponownie uzyska trzy „-„.

Testy leksykalno – gramatyczne są obowiązkowe. Uczeń, który nie uczestniczył w teście w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany napisać go w ciągu 
tygodnia od dnia powrotu do szkoły (w czasie poza obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi). 

Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny niedostatecznej z testu leksykalno – gramatycznego, jeżeli zgłosi jej chęć w obecności klasy, w czasie lekcji 
dotyczącej omówienia testu. Do ponownego testu uczeń przystępuje nie później niż 7 dni od dnia oddania prac w godzinach ustalonych przez nauczyciela.
Termin ustalony przez nauczyciela jest ostateczny i wynik poprawy testu również jest ostateczny. Przy ocenie śródrocznej, rocznej/końcowej nauczyciel 
bierze pod uwagę ocenę z poprawy.

Procenty i stopnie:

90% - 100% - bardzo dobry

70% - 89% - dobry

51% - 69% - dostateczny

35% - 50% - dopuszczający

34% - 0% - niedostateczny

Ocenę celujący  można przyznać za wykonanie nieobowiązkowych, dodatkowych zadań oraz za udział w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, 
wojewódzkich, ogólnopolskich.

Kryteria oceniania z uwzględnieniem gramatyki, słownictwa, umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania: 

Ocena celująca

 Uczeń
posiada wiadomości i umiejętności w znacznym stopniu wybiegające poza zakres materiału obowiązujący w danej klasie;
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;



potrafi  wykorzystać  obowiązujące  na  danym poziomie  struktury  leksykalne  i  gramatyczne  w sposób  bezbłędny,  wzbogacając  swoje
wypowiedzi dodatkowymi elementami;
potrafi formułować dłuższe, płynne i spójne wypowiedzi na określone tematy;
rozumie proste wypowiedzi wypowiadane przez rodzimych użytkowników języka;
domyśla się kontekstu znaczenia nieznanych słów;
czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty z życia codziennego i z prasy młodzieżowej, książki, opowiadania w uproszczonych wersjach;
pisze spójny i dobrze zorganizowany tekst zawierając wszystkie istotne punkty, nie popełniając błędów i stosując prawidłową interpunkcję;
estetycznie i systematycznie prowadzi zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń (lub inne pomoce jak np. zeszyt do lektur);
bierze czynny udział w konkursach językowych z języka angielskiego i osiąga w nich sukcesy;
na sprawdzianach wykonuje dodatkowe zadania o większym stopniu trudności.

 Ocena bardzo dobra  

 Uczeń potrafi:
poprawnie operować poznanymi strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi;
budować spójne zdania;
stosować szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania;
poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego;
z łatwością zrozumieć polecenia i komunikaty nauczyciela;
zdobywać informacje i udzielać informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego; 
mówić spójnie i płynnie posługując się poprawnym językiem;
podtrzymywać prostą rozmowę;
napisać spójny bezbłędny tekst o odpowiedniej długości stosując prawidłową interpunkcję;
estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
samodzielnie korzystać ze słowników dwujęzycznych;
zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów przy czytaniu;
wydobyć z tekstu potrzebne informacje;

domyślić się znaczenia słów na podstawie kontekstu.

 Ocena dobra  

 Uczeń potrafi:
poprawnie operować większością prostych struktur;
budować krótkie zdania w większości przypadków spójne;
używać słownictwa odpowiedniego do zadania; 
rozróżnić dźwięki; 
na ogół poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału językowego;



zrozumieć plecenia nauczyciela;
formułować krótkie, w miarę spójne wypowiedzi popełniając niekiedy zauważalne błędy;
napisać krótki tekst stosując na ogół  prawidłową pisownię i interpretację;
estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
korzystać ze słowników dwujęzycznych;
zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu;
zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach. 

 Ocena dostateczna  

 Uczeń potrafi:
poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami;
potrafi budować proste zdania, które są niespójne; 
używać wąskiego zakresu słownictwa odpowiedniego do zadania; 
rozróżniać większość dźwięków; 
zazwyczaj zrozumieć proste polecenia nauczyciela, ewentualnie poparte gestem;
odtworzyć wyuczone odpowiedzi posługując się częściowo poprawnym językiem; 
zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne;
napisać krótki tekst, który może zawierać błędy;
estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;
korzystać ze słownika dwujęzycznego;

                   -   zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu z pomocą  słownika.

 Ocena dopuszczająca  

                Uczeń potrafi:
użyć niewielką część słownictwa wprowadzonego w klasie;
zrozumieć proste słowa kierowane do niego powoli i wyraźnie przez nauczyciela;
z pomocą nauczyciela zrozumieć proste komunikaty, może jednak potrzebować powtórzenia tekstu;
zadawać proste pytanie i udzielać prostych odpowiedzi, które są chaotyczne i niespójne;
z pomocą nauczyciela odtworzyć krótkie wyuczone odpowiedzi dla danej sytuacji z niewielkimi błędami;
rozróżnić niektóre dźwięki;
zrozumieć sens prostych słów, często z pomocą słownika;
w miarę swoich możliwości estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;

przy pomocy nauczyciela odpowiedzieć na zawarte w zeszycie ćwiczeń polecenia.

 Ocena niedostateczna  



 Uczeń 
nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych  minimum  programowym,  a  braki  w  wiadomościach  uniemożliwiają  dalsze
zdobywanie wiedzy,
nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności, nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

First Steps

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



błędy.

UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

UNIT 2

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 2 (nazwy 
przedmiotów znajdujących się w sali 
lekcyjnej, nazwy przyborów 
szkolnych, nazwy przedmiotów 
szkolnych), a także przyimki 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (nazwy przedmiotów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, 
nazwy przyborów szkolnych, nazwy 
przedmiotów szkolnych), a także 
przyimki miejsca, czasownik be w 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2(nazwy przedmiotów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy 
przyborów szkolnych, nazwy 
przedmiotów szkolnych), a także 
przyimki miejsca, czasownik be w 

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (nazwy przedmiotów 
znajdujących się w sali lekcyjnej, nazwy 
przyborów szkolnych, nazwy przedmiotów
szkolnych), a także przyimki miejsca, 
czasownik be w pytaniach i krótkich 



miejsca, czasownik be w pytaniach i 
krótkich odpowiedziach, zaimki 
pytające what, when, where, who, 
przecinki i spójnik and.

pytaniach i krótkich odpowiedziach, 
zaimki pytające what, when, where, 
who, przecinki i spójnik and, 
popełniając nieliczne błędy.

pytaniach i krótkich odpowiedziach, 
zaimki pytające what, when, where, 
who, przecinki i spójnik and, popełniając 
liczne błędy.

odpowiedziach, zaimki pytające what, 
when, where, who, przecinki i spójnik 
and, popełniając bardzo liczne błędy.

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

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

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

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

UNIT 3

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 3 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 3 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów

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

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

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

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

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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi oraz z 
położeniem przedmiotów, popełniając 
błędy językowe, które w niewielkim 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 4

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



wypowiedzi.

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 5

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, 
wielkość i kolor, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, wielkość i
kolor, popełniając błędy językowe, które 
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich części ciała, wielkość i 
kolor, popełniając błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UNIT 6



CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

UNIT 7

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń kupuje bilet autobusowy, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



UNIT 8

CEL KSZTAŁCENIA WG
PODSTAWY PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie wypowiedzi Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z 
zakresu obejmującego słownictwo i 
środki językowe uwzględnione w 
rozdziale 8 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy.

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
dużo błędów.

Uczeń rozumie proste, typowe 
wypowiedzi ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i środki 
językowe uwzględnione w rozdziale 8 
i wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





English Plus Options dla klasy VII
Kryteria oceny

Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje zeszyt przedmiotowy, 
słowniczek, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik. 

Ocena ma charakter informacji zwrotnej i pełni rolę czynnika motywującego 
do dalszej aktywności, intensywnego udziału w lekcji oraz pracy 
indywidualnej.

Ocenianie bieżące

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

 Ustne:
 Odpowiedź ustna;
 Scenki/dialogi  sytuacyjne;
 Reagowanie na polecenia;
 Rozmowa z nauczycielem (udzielanie odpowiedzi na zadawane

pytania);
 Czytanie;
 Opis obrazka;
 Wypowiedź na temat przeczytanego/usłyszanego tekstu;

 Pisemne:
 Testy leksykalno – gramatyczne. Testy poprzedzone są lekcją 

powtórzeniową. Każdy test jest oceniony (według poziomów 
oraz punktów procentowych) oraz omówiony.

 Kartkówki gramatyczne oraz leksykalne;
 Prace projektowe

 Ocenie podlegają również:
 Aktywność na lekcji;



 Przygotowanie do zajęć; 
 Prace w parach, grupach;
 Zaangażowanie;

Oprócz ocen wyrażonych cyfrą, podczas lekcji, uczeń może uzyskać oceny w 
postaci pochwały, a także plusów i minusów.

„Plus” uczeń otrzymuje za aktywność na lekcji, głos w rozmowie, wykonanie 
zadania, niektóre zadania domowe. 

„Minus” uczeń otrzymuje za brak pracy domowej, braku zeszytu 
przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, a także za brak pracy na lekcji podczas 
zadań w grupach, parach czy indywidualnych.                                                   
W półroczu uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do lekcji, ale ma 
obowiązek o tym poinformować nauczyciela na początku lekcji (nauczyciel 
wpisuje „-„do dziennika). Trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną 
niedostateczną z pracy domowej. Kolejną ocenę niedostateczną uczeń może 
otrzymać, jeżeli ponownie uzyska trzy „-„.

Testy leksykalno – gramatyczne są obowiązkowe. Uczeń, który nie 
uczestniczył w teście w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany napisać go 
w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły (w czasie poza obowiązkowymi 
zajęciami edukacyjnymi). 

Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny niedostatecznej z testu 
leksykalno – gramatycznego, jeżeli zgłosi jej chęć w obecności klasy, w 
czasie lekcji dotyczącej omówienia testu. Do ponownego testu uczeń 
przystępuje nie później niż 7 dni od dnia oddania prac w godzinach 
ustalonych przez nauczyciela. Termin ustalony przez nauczyciela jest 
ostateczny i wynik poprawy testu również jest ostateczny. Przy ocenie 
śródrocznej, rocznej/końcowej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę z poprawy.

Procenty i stopnie:



90% - 100% - bardzo dobry

70% - 89% - dobry

51% - 69% - dostateczny

35% - 50% - dopuszczający

34% - 0% - niedostateczny

Ocenę celujący  można przyznać za wykonanie nieobowiązkowych, 
dodatkowych zadań oraz za udział w konkursach szkolnych, 
międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Kryteria oceniania z uwzględnieniem gramatyki, słownictwa, umiejętności 
rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania: 

Ocena celująca

 Uczeń
posiada  wiadomości  i  umiejętności  w  znacznym  stopniu
wybiegające  poza  zakres  materiału  obowiązujący  w  danej
klasie;
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
potrafi  wykorzystać  obowiązujące  na  danym  poziomie
struktury  leksykalne  i  gramatyczne  w  sposób  bezbłędny,
wzbogacając swoje wypowiedzi dodatkowymi elementami;
potrafi  formułować  dłuższe,  płynne i  spójne  wypowiedzi  na
określone tematy;
rozumie  proste  wypowiedzi  wypowiadane  przez  rodzimych
użytkowników języka;
domyśla się kontekstu znaczenia nieznanych słów;
czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty z życia codziennego
i z prasy młodzieżowej, książki, opowiadania w uproszczonych
wersjach;
pisze  spójny  i  dobrze  zorganizowany  tekst  zawierając
wszystkie  istotne  punkty,  nie  popełniając  błędów  i  stosując



prawidłową interpunkcję;
estetycznie  i  systematycznie  prowadzi  zeszyt  przedmiotowy,
zeszyt ćwiczeń (lub inne pomoce jak np. zeszyt do lektur);
bierze  czynny  udział  w  konkursach  językowych  z  języka
angielskiego i osiąga w nich sukcesy;
na sprawdzianach wykonuje dodatkowe zadania  o większym
stopniu trudności.

 Ocena bardzo dobra  

 Uczeń potrafi:
poprawnie  operować  poznanymi  strukturami  gramatycznymi
prostymi i złożonymi;
budować spójne zdania;
stosować szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania;
poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału
językowego;
z łatwością zrozumieć polecenia i komunikaty nauczyciela;
zdobywać  informacje  i  udzielać  informacji  w  typowych
sytuacjach dnia codziennego; 
mówić spójnie i płynnie posługując się poprawnym językiem;
podtrzymywać prostą rozmowę;
napisać  spójny  bezbłędny  tekst  o  odpowiedniej  długości
stosując prawidłową interpunkcję;
estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i
zeszyt ćwiczeń;
samodzielnie korzystać ze słowników dwujęzycznych;
zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów przy czytaniu;
wydobyć z tekstu potrzebne informacje;

domyślić się znaczenia słów na podstawie kontekstu.

 Ocena dobra  

 Uczeń potrafi:
poprawnie operować większością prostych struktur;
budować krótkie zdania w większości przypadków spójne;



używać słownictwa odpowiedniego do zadania; 
rozróżnić dźwięki; 
na  ogół  poprawnie  artykułować  słowa  z  zakresu  poznanego
materiału językowego;
zrozumieć plecenia nauczyciela;
formułować krótkie, w miarę spójne wypowiedzi popełniając
niekiedy zauważalne błędy;
napisać krótki tekst stosując na ogół  prawidłową pisownię i
interpretację;
estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i
zeszyt ćwiczeń;
korzystać ze słowników dwujęzycznych;
zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu;
zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach. 

 Ocena dostateczna  

 Uczeń potrafi:
poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami;
potrafi budować proste zdania, które są niespójne; 
używać  wąskiego  zakresu  słownictwa  odpowiedniego  do
zadania; 
rozróżniać większość dźwięków; 
zazwyczaj  zrozumieć  proste  polecenia  nauczyciela,
ewentualnie poparte gestem;
odtworzyć  wyuczone  odpowiedzi  posługując  się  częściowo
poprawnym językiem; 



zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które
są chaotyczne i niespójne;
napisać krótki tekst, który może zawierać błędy;
estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i
zeszyt ćwiczeń;
korzystać ze słownika dwujęzycznego;

                   -   zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy 
czytaniu z pomocą  słownika.

 Ocena dopuszczająca  

                Uczeń potrafi:
użyć niewielką część słownictwa wprowadzonego w klasie;
zrozumieć proste słowa kierowane do niego powoli i wyraźnie
przez nauczyciela;
z  pomocą  nauczyciela  zrozumieć  proste  komunikaty,  może
jednak potrzebować powtórzenia tekstu;
zadawać proste pytanie i udzielać prostych odpowiedzi, które
są chaotyczne i niespójne;
z  pomocą  nauczyciela  odtworzyć  krótkie  wyuczone
odpowiedzi dla danej sytuacji z niewielkimi błędami;
rozróżnić niektóre dźwięki;
zrozumieć sens prostych słów, często z pomocą słownika;
w  miarę  swoich  możliwości  estetycznie  i  systematycznie
prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;

przy pomocy nauczyciela odpowiedzieć na zawarte w zeszycie ćwiczeń 
polecenia.

 Ocena niedostateczna  

 Uczeń 
nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych
minimum  programowym,  a  braki  w  wiadomościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
nie  jest  w  stanie  wykonać  zadań  o  niewielkim  stopniu
trudności,nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.



STARTER UNIT 

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
danymi osobowymi, rodziną, 
rozkładem zajęć w planie lekcji w 
szkole.

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, rodziną, rozkładem zajęć 
w planie lekcji w szkole, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, rodziną, 
rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole,
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, rodziną, 
rozkładem zajęć w planie lekcji w szkole, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału Starter (w 
tym, m.in. nazwy członków rodziny, 
słownictwo związane ze szkołą, 
nazwy przedmiotów szkolnych i 
miejsc w szkole), czasownik be, 
zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, dopełniacz ‘s, 
czasownik have got oraz konstrukcję
There is/There are.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy 
członków rodziny, słownictwo 
związane ze szkołą, nazwy 
przedmiotów szkolnych i miejsc w 
szkole), czasownik be, zaimki 
osobowe, przymiotniki dzierżawcze, 
dopełniacz ‘s, czasownik have got 
oraz konstrukcję There is/There are, 
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy 
członków rodziny, słownictwo związane 
ze szkołą, nazwy przedmiotów 
szkolnych i miejsc w szkole), czasownik 
be, zaimki osobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, dopełniacz ‘s, czasownik 
have got oraz konstrukcję There 
is/There are, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału Starter (w tym, m.in. nazwy 
członków rodziny, słownictwo związane 
ze szkołą, nazwy przedmiotów szkolnych i
miejsc w szkole), czasownik be, zaimki 
osobowe, przymiotniki dzierżawcze, 
dopełniacz ‘s, czasownik have got oraz 
konstrukcję There is/There are, 
popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst w postaci 
opisu swojej szkoły oraz szkoły 
idealnej, nie popełniając większych 
błędów i stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci, 
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl.

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

Uczeń pisze tekst w postaci, popełniając 
błędy językowe, które w znacznym 
stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu.

UNIT 1

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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



rozdziale 1 i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, nie popełniając błędów.

wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów, popełniając 
niewielkie błędy.

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

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

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
upodobaniami i spędzaniem czasu 
wolnego w różnych miejscach i 
formach.

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z upodobaniami i 
spędzaniem czasu wolnego w różnych
miejscach i formach, popełniając 
drobne błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, 
m.in. nazwy czynności 
wykonywanych w wolnym czasie, 
nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas 
present simple.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas present 
simple, popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy 
czynności wykonywanych w wolnym 
czasie, nazwy miejsc w okolicy 
zamieszkania, łączniki), przysłówki 
częstotliwości, przyimki, czas present 
simple, popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. nazwy czynności
wykonywanych w wolnym czasie, nazwy 
miejsc w okolicy zamieszkania, łączniki), 
przysłówki częstotliwości, przyimki, czas 
present simple, popełniając bardzo liczne 
błędy.

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje/sugeruje różne 
formy spędzenia czasu wolnego, 
przyjmuje i odrzuca propozycje i 
sugestie, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń proponuje/sugeruje różne formy
spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń proponuje/sugeruje różne formy 
spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, stosując 
częściowo odpowiednie formy 
grzecznościowe, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń proponuje/sugeruje różne formy 
spędzenia czasu wolnego, przyjmuje i 
odrzuca propozycje i sugestie, nie 
stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w
kontekście relacji rodzinnych, 
różnych form spędzania czasu 
wolnego, nie popełniając większych 
błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat 
korzystania z telefonu i komputera w 
kontekście relacji rodzinnych, różnych 
form spędzania czasu wolnego, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków 
rodziny, pisze tekst w postaci 
swojego profilu internetowego, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi.

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków rodziny, 
pisze tekst w postaci swojego profilu 
internetowego, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótki tekst na temat 
swojego hobby oraz zainteresowań 
swoich znajomych i członków rodziny, 
pisze tekst w postaci swojego profilu 
internetowego, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze krótki tekst na temat swojego
hobby oraz zainteresowań swoich 
znajomych i członków rodziny, pisze tekst
w postaci swojego profilu internetowego, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu.





Repetytorium Ósmoklasisty
Kryteria oceny   kl. VIII
Na lekcjach języka angielskiego obowiązuje zeszyt przedmiotowy, 
słowniczek, zeszyt ćwiczeń oraz podręcznik. 

Ocena ma charakter informacji zwrotnej i pełni rolę czynnika motywującego 
do dalszej aktywności, intensywnego udziału w lekcji oraz pracy 
indywidualnej.

Ocenianie bieżące

Formy sprawdzania wiadomości i umiejętności:

 Ustne:
 Odpowiedź ustna;
 Scenki/dialogi  sytuacyjne;
 Reagowanie na polecenia;
 Rozmowa z nauczycielem (udzielanie odpowiedzi na zadawane

pytania);
 Czytanie;
 Opis obrazka;
 Wypowiedź na temat przeczytanego/usłyszanego tekstu;

 Pisemne:
 Testy leksykalno – gramatyczne. Testy poprzedzone są lekcją 

powtórzeniową. Każdy test jest oceniony (według poziomów 
oraz punktów procentowych) oraz omówiony.

 Kartkówki gramatyczne oraz leksykalne;
 Prace projektowe

 Ocenie podlegają również:
 Aktywność na lekcji;
 Przygotowanie do zajęć; 
 Prace w parach, grupach;



 Zaangażowanie;

Oprócz ocen wyrażonych cyfrą, podczas lekcji, uczeń może uzyskać oceny w 
postaci pochwały, a także plusów i minusów.

„Plus” uczeń otrzymuje za aktywność na lekcji, głos w rozmowie, wykonanie 
zadania, niektóre zadania domowe. 

„Minus” uczeń otrzymuje za brak pracy domowej, braku zeszytu 
przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń, a także za brak pracy na lekcji podczas 
zadań w grupach, parach czy indywidualnych.                                                   
W półroczu uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do lekcji, ale ma 
obowiązek o tym poinformować nauczyciela na początku lekcji (nauczyciel 
wpisuje „-„do dziennika). Trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną 
niedostateczną z pracy domowej. Kolejną ocenę niedostateczną uczeń może 
otrzymać, jeżeli ponownie uzyska trzy „-„.

Testy leksykalno – gramatyczne są obowiązkowe. Uczeń, który nie 
uczestniczył w teście w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany napisać go 
w ciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły (w czasie poza obowiązkowymi 
zajęciami edukacyjnymi). 

Uczeń ma możliwość poprawy każdej oceny niedostatecznej z testu 
leksykalno – gramatycznego, jeżeli zgłosi jej chęć w obecności klasy, w 
czasie lekcji dotyczącej omówienia testu. Do ponownego testu uczeń 
przystępuje nie później niż 7 dni od dnia oddania prac w godzinach 
ustalonych przez nauczyciela. Termin ustalony przez nauczyciela jest 
ostateczny i wynik poprawy testu również jest ostateczny. Przy ocenie 
śródrocznej, rocznej/końcowej nauczyciel bierze pod uwagę ocenę z poprawy.

Procenty i stopnie:

90% - 100% - bardzo dobry

70% - 89% - dobry



51% - 69% - dostateczny

35% - 50% - dopuszczający

34% - 0% - niedostateczny

Ocenę celujący  można przyznać za wykonanie nieobowiązkowych, 
dodatkowych zadań oraz za udział w konkursach szkolnych, 
międzyszkolnych, wojewódzkich, ogólnopolskich.

Kryteria oceniania z uwzględnieniem gramatyki, słownictwa, umiejętności 
rozumienia ze słuchu, mówienia, pisania i czytania: 

Ocena celująca

 Uczeń
posiada  wiadomości  i  umiejętności  w  znacznym  stopniu
wybiegające  poza  zakres  materiału  obowiązujący  w  danej
klasie;
samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;
potrafi  wykorzystać  obowiązujące  na  danym  poziomie
struktury  leksykalne  i  gramatyczne  w  sposób  bezbłędny,
wzbogacając swoje wypowiedzi dodatkowymi elementami;
potrafi  formułować  dłuższe,  płynne i  spójne  wypowiedzi  na
określone tematy;
rozumie  proste  wypowiedzi  wypowiadane  przez  rodzimych
użytkowników języka;
domyśla się kontekstu znaczenia nieznanych słów;
czyta ze zrozumieniem różnorodne teksty z życia codziennego
i z prasy młodzieżowej, książki, opowiadania w uproszczonych
wersjach;
pisze  spójny  i  dobrze  zorganizowany  tekst  zawierając
wszystkie  istotne  punkty,  nie  popełniając  błędów  i  stosując
prawidłową interpunkcję;
estetycznie  i  systematycznie  prowadzi  zeszyt  przedmiotowy,
zeszyt ćwiczeń (lub inne pomoce jak np. zeszyt do lektur);
bierze  czynny  udział  w  konkursach  językowych  z  języka



angielskiego i osiąga w nich sukcesy;
na sprawdzianach wykonuje dodatkowe zadania  o większym
stopniu trudności.

 Ocena bardzo dobra  

 Uczeń potrafi:
poprawnie  operować  poznanymi  strukturami  gramatycznymi
prostymi i złożonymi;
budować spójne zdania;
stosować szeroki zakres słownictwa odpowiedni do zadania;
poprawnie artykułować słowa z zakresu poznanego materiału
językowego;
z łatwością zrozumieć polecenia i komunikaty nauczyciela;
zdobywać  informacje  i  udzielać  informacji  w  typowych
sytuacjach dnia codziennego; 
mówić spójnie i płynnie posługując się poprawnym językiem;
podtrzymywać prostą rozmowę;
napisać  spójny  bezbłędny  tekst  o  odpowiedniej  długości
stosując prawidłową interpunkcję;
estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i
zeszyt ćwiczeń;
samodzielnie korzystać ze słowników dwujęzycznych;
zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów przy czytaniu;
wydobyć z tekstu potrzebne informacje;

domyślić się znaczenia słów na podstawie kontekstu.

 Ocena dobra  

 Uczeń potrafi:
poprawnie operować większością prostych struktur;
budować krótkie zdania w większości przypadków spójne;
używać słownictwa odpowiedniego do zadania; 
rozróżnić dźwięki; 
na  ogół  poprawnie  artykułować  słowa  z  zakresu  poznanego
materiału językowego;



zrozumieć plecenia nauczyciela;
formułować krótkie, w miarę spójne wypowiedzi popełniając
niekiedy zauważalne błędy;
napisać krótki tekst stosując na ogół  prawidłową pisownię i
interpretację;
estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i
zeszyt ćwiczeń;
korzystać ze słowników dwujęzycznych;
zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy czytaniu;
zrozumieć większość kluczowych informacji w tekstach. 

 Ocena dostateczna  

 Uczeń potrafi:
poprawnie operować niektórymi prostymi strukturami;
potrafi budować proste zdania, które są niespójne; 
używać  wąskiego  zakresu  słownictwa  odpowiedniego  do
zadania; 
rozróżniać większość dźwięków; 
zazwyczaj  zrozumieć  proste  polecenia  nauczyciela,
ewentualnie poparte gestem;
odtworzyć  wyuczone  odpowiedzi  posługując  się  częściowo
poprawnym językiem; 
zadawać proste pytania i udzielać prostych odpowiedzi, które
są chaotyczne i niespójne;
napisać krótki tekst, który może zawierać błędy;
estetycznie i systematycznie prowadzić zeszyt przedmiotowy i
zeszyt ćwiczeń;
korzystać ze słownika dwujęzycznego;

                   -   zazwyczaj zrozumieć ogólny sens prostych tekstów przy 
czytaniu z pomocą  słownika.



 Ocena dopuszczająca  

                Uczeń potrafi:
użyć niewielką część słownictwa wprowadzonego w klasie;
zrozumieć proste słowa kierowane do niego powoli i wyraźnie
przez nauczyciela;
z  pomocą  nauczyciela  zrozumieć  proste  komunikaty,  może
jednak potrzebować powtórzenia tekstu;
zadawać proste pytanie i udzielać prostych odpowiedzi, które
są chaotyczne i niespójne;
z  pomocą  nauczyciela  odtworzyć  krótkie  wyuczone
odpowiedzi dla danej sytuacji z niewielkimi błędami;
rozróżnić niektóre dźwięki;
zrozumieć sens prostych słów, często z pomocą słownika;
w  miarę  swoich  możliwości  estetycznie  i  systematycznie
prowadzić zeszyt przedmiotowy i zeszyt ćwiczeń;

przy pomocy nauczyciela odpowiedzieć na zawarte w zeszycie ćwiczeń 
polecenia.

 Ocena niedostateczna  

 Uczeń 
nie  opanował  wiadomości  i  umiejętności  określonych
minimum  programowym,  a  braki  w  wiadomościach
uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy,
nie  jest  w  stanie  wykonać  zadań  o  niewielkim  stopniu
trudności, nie spełnił wymagań na ocenę dopuszczającą.

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG
NOWEJ PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

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

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

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

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



sprawdzające rozumienie tych 
tekstów, właściwie określa intencje 
nadawcy, nie popełniając błędów.

rozumienie tych tekstów,określa 
intencje nadawcy, popełniając 
niewielkie błędy.

rozumienie tych tekstów, określa 
intencje nadawcy, popełniając dużo 
błędów.

rozumienie tych tekstów, określa intencje 
nadawcy, popełniając bardzo dużo 
błędów.

Udzielanie i uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
danymi osobowymi, wyglądem 
zewnętrznym, nazwami cech 
charakteru, uczuciami i emocjami

Uczeń udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z danymi 
osobowymi, wyglądem zewnętrznym, 
nazwami cech charakteru, uczuciami i 
emocjami, popełniając drobne błędy 
językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, 
wyglądem zewnętrznym, nazwami cech 
charakteru, uczuciami i emocjami, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje 
związane z danymi osobowymi, 
wyglądem zewnętrznym, nazwami cech 
charakteru, uczuciami i emocjami, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, 
m.in. dane osobowe, słownictwo 
związane z opisem wyglądu 
zewnętrznego, cech charakteru, 
uczuć i emocji), pytania ogólne i 
szczegółowe, zaimki osobowe w 
formie podmiotu i dopełnienia, 
zaimki bezosobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, przedimki określone i 
nieokreślone, przedimek zerowy, 
Czas Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, 
konstrukcja be going to.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. dane 
osobowe, słownictwo związane z 
opisem wyglądu zewnętrznego, cech 
charakteru, uczuć i emocji), pytania 
ogólne i szczegółowe, zaimki osobowe
w formie podmiotu i dopełnienia, 
zaimki bezosobowe, przymiotniki 
dzierżawcze, przedimki określone i 
nieokreślone, przedimek zerowy, Czas
Present Simple, Present Continuous, 
Past Simple, konstrukcja be going to, 
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. dane osobowe, 
słownictwo związane z opisem wyglądu 
zewnętrznego, cech charakteru, uczuć i 
emocji), pytania ogólne i szczegółowe, 
zaimki osobowe w formie podmiotu i 
dopełnienia, zaimki bezosobowe, 
przymiotniki dzierżawcze, przedimki 
określone i nieokreślone, przedimek 
zerowy, Czas Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, konstrukcja be
going to popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in. dane osobowe, 
słownictwo związane z opisem wyglądu 
zewnętrznego, cech charakteru, uczuć i 
emocji), pytania ogólne i szczegółowe, 
zaimki osobowe w formie podmiotu i 
dopełnienia, zaimki bezosobowe, 
przymiotniki dzierżawcze, przedimki 
określone i nieokreślone, przedimek 
zerowy, Czas Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple, konstrukcja be 
going to popełniając bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze krótki tekst w postaci 
opisu wyglądu zewnętrznego i cech 
charakteru wybranej osoby oraz 
krótkiej wiadomości e-mail 

nie popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu 
wyglądu zewnętrznego i cech 
charakteru wybranej osoby oraz 
krótkiej wiadomości e-mail, 
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu 
wyglądu zewnętrznego i cech charakteru
wybranej osoby oraz krótkiej wiadomości
e-mail popełniając błędy językowe, które
w niewielkim stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl.

Uczeń pisze tekst w postaci opisu 
wyglądu zewnętrznego i cech charakteru 
wybranej osoby oraz krótkiej wiadomości 
e-mail, popełniając błędy językowe, które 
w znacznym stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu.

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje 
osoby pokazane na ilustracji, 
uwzględniając ich wygląd 
zewnętrzny, uczucia i emocje oraz 
czynności przez nich wykonywane, 
nie popełniając większych błędów.

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając ich wygląd 
zewnętrzny, uczucia i emocje oraz 
czynności przez nich wykonywane, 
popełniając niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając ich wygląd 
zewnętrzny, uczucia i emocje oraz 
czynności przez nich wykonywane, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje osoby pokazane na 
ilustracji, uwzględniając ich wygląd 
zewnętrzny, uczucia i emocje oraz 
czynności przez nich wykonywane, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.


