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PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA (PZO)  

Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

W KLASIE IV 
 

 

 

 

Nauczyciel: Katarzyna Polak-Koleśnik 

 

 

1. OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW  

 

• odpowiedź ustna 

• prace klasowe  

• testy 

• kartkówki 

• aktywność 

• zadania domowe (prace pisemne i projekty) 

• prace przesłane przez pocztę służbową oraz umieszczone na platformach edukacyjnych 

 

2. NARZĘDZIA POMIARU 

 

- prace klasowe (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, wpisane kolorem 

czerwonym) – 45 min 

- kartkówki (z 3 ostatnich lekcji, również online, mogą być niezapowiedziane, wpisane kolorem zielonym) – do 15 min 

- test diagnostyczny (diagnoza), (wartość procentowa i sugerowana ocena wpisana kolorem fioletowym, nie ma wpływu na ocenę z przedmiotu) - 

do 90 min 

- testy różnego typu (zapowiedziane z tygodniowym wyprzedzeniem, poprzedzone wpisem w dzienniku i lekcją powtórzeniową, otwarte, 

zamknięte, wyboru, problemowe, wpisane kolorem czerwonym) – do 90 min 

- zadania domowe (prace pisemne i projekty) 
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- testy ćwiczeniowe: testy próbne, półroczne, roczne (sprawdzające wiedzę i umiejętności uczniów przed sprawdzianem ósmoklasisty, wpisane 

kolorem zielonym) – do 90 min 

- wypowiedzi ustne (z 3 ostatnich lekcji, na forum i podczas pracy w grupach) 

- prace przesłane przez pocztę służbową oraz umieszczone na platformach edukacyjnych o charakterze wskazanym przez nauczyciela 

- inne formy aktywności uczniów w czasie zajęć edukacyjnych 

 

Uwagi 

• Prace kontrolne są obowiązkowe.  

• Uczeń ma obowiązek poprawy pracy kontrolnej, jeśli otrzymał z niej ocenę niedostateczną. Poprawa ocen z pracy odbywa się w terminie 

wyznaczonym przez nauczyciela. Uczeń piszę poprawę pracy kontrolnej tylko raz. Otrzymana ocena zostaje wpisana do dziennika obok 

oceny pierwotnej. Jeśli jest to ocena niedostateczna, to wpisana nie będzie, ale fakt braku poprawy będzie odnotowany skrótem b.p. 

• W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego pisania kartkówki czy pracy kontrolnej uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, musi napisać 

pracę drugi raz, a uwaga n/t ściągania zostaje odnotowana w dzienniku elektronicznym 

• Uczeń ma prawo do nieprzygotowania do lekcji trzy razy w ciągu semestru. Nieprzygotowanie może dotyczyć braku zeszytu, zadania 

domowego, podręcznika i przyborów koniecznych do zajęć. Oznaczone jest w dzienniku elektronicznym znakiem [-]. W przypadku 

wykorzystania limitu trzech nieprzygotowań, uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną 

Uczeń może być nieprzygotowany do lekcji po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności (minimum tygodniowej). Nauczyciel może 

sprawdzać wiadomości po upływie 3 dni od powrotu do szkoły.  

 

3. KRYTERIA OCEN 

 

Prace pisemne są ocenianie za pomocą punktów przeliczanych na oceny według następujących progów punktowych: 

• celujący (6)-   100% i rozwiązane zadanie dodatkowe, którego zakres nie wykracza poza program nauczania 

• bardzo dobry (5)-  90% - 100%  

• dobry (4)-   75% - 90% 

• dostateczny (3)-  50% - 75% 

• dopuszczający (2)-  30% - 50% 

• niedostateczny (1)-  poniżej 30% 

 

Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne to oceny wynikające ze średniej ważonej.  

Kryteria przy wystawieniu oceny ważonej są zgodne z WZO. 
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4. NARZĘDZIA POMIARU I ICH WAGI 

 

• prace klasowe, testy różnego typu poza testami ćwiczeniowymi, uzyskanie wyróżnienia w konkursach stopnia co najmniej 

międzyszkolnego            waga 3 

• kartkówki (również online) oraz testy ćwiczeniowe        waga 2 

• odpowiedź ustna            waga 2 

• rozwiązywanie zadań dodatkowych przygotowywanych przez nauczyciela    waga 2 

• realizacja projektów            waga 3 

• zadania domowe (w tym zadania rozwiązywane z wykorzystaniem platformy edukacyjnej)  waga 1 

• aktywność w czasie lekcji- 3 znaki [+] dają ocenę 5       waga 1 

• prace przesyłane poprzez pocztę służbową w okresie trwania ograniczenia funkcjonowania szkoły  waga 1 

 

5. SEMESTRALNE I KOŃCOWOROCZNE OCENIANIE UCZNIÓW 

 

Oceny są jawne, uzasadnione i zgodne z wymogami na daną ocenę.  

Ocenę semestralną (roczną) nauczyciel wystawia w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły - przed klasyfikacją.  

Ocena roczna obejmuje osiągnięcia ucznia w I i II semestrze.  

O zagrożeniu oceną niedostateczną nauczyciel informuje wychowawcę ucznia na miesiąc przed klasyfikacją. Wychowawca przekazuje 

informację rodzicom.  

W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej, nauczyciel ustala sposób poprawy oceny i podaje uczniowi warunki jej poprawienia. 

Ustalona przez nauczyciela ocena okresowa (roczna) może być zmieniona tylko wg. zasad określonych w WZO.  

Szczegółowe zasady klasyfikacji okresowej i rocznej określone są również w WZO. 

Wystawianie oceny półrocznej i rocznej- oceny te są średnią ważoną według następującego schematu:  

 

1.61 – 2.60 – dopuszczający 

2.61 – 3.60 – dostateczny 

3.61 – 4.60 – dobry 

4.61 – 5.50 – bardzo dobry 

W>5.51 + dodatkowe wymogi na ocenę wynikające z WZO – celujący 
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6. OCENIANIE UCZNIÓW Z OPINIAMI Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ 

 

Uczeń posiadający aktualną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub 

specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom podanym PZO ma dostosowane wymagania edukacyjne do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, poprzez np.:  

• dyslektycy mają czytaną treść zadań (jeśli o to poproszą),  

• osoby słabo widzące mają powiększoną czcionkę, jeśli standardowa wersja sprawdzianu jest dla nich nie czytelna,  

• uczniowie z zaburzeniami motoryki małej otrzymują gotowe pomoce dydaktyczne (reszta uczniów wykonuje je samodzielnie), a podczas 

tworzenia wypowiedzi pisemnych lub rozwiązywania zadań w czasie sprawdzianu dopuszczalne jest wydłużenie czasu pracy;  

• z nadpobudliwością angażowani są do pomocy nauczycielowi (rozdają pomoce, rozwieszają plansze lub wykonują inne działania 

pozwalające im poruszać się podczas zajęć i nie zaburzać procesu dydaktycznego);  

• z upośledzeniem intelektualnym zajmują miejsca blisko nauczyciela, aby mógł on kontrolować postępy w pracy dziecka na lekcji i służyć 

uczniowi pomocą; nie wymaga się od nich głośnego wypowiadania się przed całą klasą; pracują na dostosowanych do ich możliwości 

kartach pracy, a zadania dla nich opracowywane są z uwzględnieniem technik wykorzystujących doświadczenia osobiste i bazujących na 

konkretach.  

• wybór formy odpowiedzi (pisemna, ustna) 

 

Jednak uczniowie ci powinni opanować co najmniej wymagania konieczne, żeby móc kontynuować naukę w klasie programowo wyższej lub 

musi być zauważony postęp w wiadomościach i umiejętnościach ucznia.  

W przypadku tych uczniów przy ustalaniu oceny nauczyciel może brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z 

obowiązków lekcyjnych, aktywność podczas lekcji, chęć uczestniczenia w zajęciach dodatkowych (zajęcia doskonalące).  

Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wydanych przez 

poradnie psychologiczno- pedagogiczne, tworzony jest indywidualny program (dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych oraz predyspozycji ucznia), gdy dziecku nie wystarcza wsparcie ze strony rodziny, rówieśników i nauczyciela, oraz wówczas, gdy 

uczeń wymaga dodatkowej pomocy nauczyciela i specjalistów, oraz modyfikacji treści programowych. 

 

7. SPOSOBY INFORMOWANIA UCZNIÓW I RODZICÓW O INDYWIDUALNYCH OSIĄGNIĘCIACH- Informacja zwrotna 

 

Uczniowie są informowani bieżąco o otrzymywanych ocenach. Każda ocena jest jawna dla ucznia i rodzica. Uczeń ma prawo wiedzieć za co i 

jaką ocenę otrzymał.  

Każdorazowo po pracy klasowej i teście o wadze „4”( trwającym 45 minut) uczeń otrzymuje informację zwrotną w formie pisemnej, którą 

wkleja do zeszytu przedmiotowego. 
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O ocenach śródrocznych i rocznych uczeń jest informowany na zasadach ogólnych WZO. 

W przypadku trudności w nauce, częstego nieprzygotowania do lekcji, lekceważącego stosunku do przedmiotu - rodzice będą na bieżąco 

informowani podczas organizowanych indywidualnych spotkań z nauczycielem lub pisemnie w dzienniku Vulcan. 

Informację o planowanej ocenie niedostatecznej na semestr otrzymuje uczeń i jego rodzice na zasadach ogólnych zawartych w WZO.  

Rodzice są informowani o osiągnięciach swoich dzieci podczas zebrań ogólnych, konsultacji indywidualnych, które odbywają się w terminach 

ustalonych przez dyrektora szkoły (wychowawcę). 

Rodzic ma prawo wglądu do poprawionych prac kontrolnych swoich dzieci na terenie szkoły w czasie dyżuru nauczyciela lub po ustaleniu 

terminu z nauczycielem.  

 

 

8. OGÓLNE KRYTERIA OCENY W ZAKRESIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: PODSTAWOWYCH I 

PONADPODSTAWOWYCH 

 
Szczegółowe kryteria oraz zakres gramatyczny i tematyczny znajdują się w Załączniku do PZO.  
 
Ocena celująca  

• Uczeń czyta uproszczone lektury w oryginale.  

• Uczeń samodzielnie poszerza wiedzę na temat kultury krajów obszaru języka angielskiego (korzystając z polskich oraz angielskich materiałów 

adaptowanych, np. czasopism ze słowniczkiem).  

• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na wysoki poziom przygotowania do zajęć.  

• Uczeń zdecydowanie wyróżnia się na tle grupy pod względem opanowania czterech sprawności językowych: pisania, rozumienia tekstu czytanego, 

rozumienia ze słuchu i mówienia.  

• Uczeń systematycznie i dobrze wykonuje zadania domowe oraz ćwiczenia, zawarte zarówno w podręczniku, jak i w zeszycie ćwiczeń.  

• Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania (poprzez projekty, własne inicjatywy związane z nauką języka 

angielskiego, prezentacje, gazetki itd).  

• Uczeń uczestniczy w olimpiadach, konkursach zagranicznych, krajowych, lokalnych i  

szkolnych. 

 

Ocena bardzo dobra  

• Uczeń rozwija wszystkie cztery sprawności językowe w stopniu równomiernym.  

• Bardzo dobrze zna słownictwo i struktury gramatyczne, poznane w toku nauczania. Stosuje je prawidłowo.  

• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka potrafi przekazywać, zrozumieć  

i odtworzyć informacje w zakresie materiału odpowiadającego swojemu poziomowi  
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językowemu.  

• Reaguje na poprawianie przez nauczyciela błędów, zarówno w pisowni, jak  

i w mówieniu (to znaczy, stara się je zrozumieć i zapamiętać wersje poprawne).  

• Jest w stanie poprawić własne błędy w mówieniu, pisaniu i ćwiczeniach  

gramatycznych.  

• Uczeń potrafi samodzielnie zaprezentować wyniki własnej pracy, wypowiadać własne zdanie, nawiązując do obyczajowości polskiej i krajów 

anglojęzycznych.  

• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na bardzo dobry poziom przygotowania do zajęć. 

 

Ocena dobra  

• Choć rozwój czterech sprawności jest wyraźny, to jednak nierównomierny. Uczeń na przykład gorzej pisze (forma, ortografia), niż mówi lub rozumie 

tekst czytany lub słuchany.  

• Zna słowa i struktury gramatyczne, poznane w toku nauczania. Stosuje je,  

popełniając drobne błędy.  

• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka z reguły potrafi przekazywać, zrozumieć i odtworzyć informacje w zakresie materiału 

odpowiadającego swojemu poziomowi językowemu, choć czasem wymaga to dodatkowych wyjaśnień ze strony rozmówcy i słuchającego.  

• Zazwyczaj reaguje na poprawianie przez nauczyciela błędów.  

• Zazwyczaj potrafi zidentyfikować własny błąd i go poprawić.  

• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na dobry poziom przygotowania do zajęć.  

 

Ocena dostateczna  

• Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu nierównomiernym, mając problemy w obrębie niektórych z nich, na przykład mówi dość 

płynnie, ale nie zawsze zrozumiale, na ogół rozumie tekst czytany, ale brak umiejętności odgadywania znaczeń struktur, fraz lub słownictwa z 

kontekstu powoduje, że pewne fragmenty są dla niego zupełnie niezrozumiałe.  

• Raczej zna struktury gramatyczne i słownictwo, poznane w toku nauczania. Stosuje je w miarę sprawnie lub zna je dość dobrze, lecz nie używa w 

mowie i piśmie.  

• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje wypowiedzi proste i krótkie, oczekując podobnych ze strony rozmówcy. Sporadycznie nie 

dochodzi jednak do komunikacji.  

• Czasem reaguje na błędy, poprawiane przez nauczyciela.  

• Raczej umie poprawić swój błąd, jeśli jest zasygnalizowany przez nauczyciela.  

• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na dostateczny poziom przygotowania do zajęć.  

 

Ocena dopuszczająca  

• Uczeń rozwija cztery sprawności językowe w stopniu ograniczonym, bazując raczej na umiejętnościach nabytych we wcześniejszym stadium nauki.  
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• Zna niektóre struktury gramatyczne i słownictwo nabyte w toku nauczania i używa ich, jednak czasami nawiązanie komunikacji jest niemożliwe.  

• W kontakcie z rodzimym użytkownikiem języka stosuje wypowiedzi bardzo proste  

i krótkie, oczekując podobnych ze strony rozmówcy.  

• Rzadko reaguje na błędy poprawiane przez nauczyciela.  

• Raczej nie jest w stanie zidentyfikować własnego błędu.  

• Oceny cząstkowe i bieżące wskazują na niski poziom przygotowania do zajęć  

i niesystematyczność. 

 

Ocena niedostateczna  

Uczeń nie opanował wiadomości i umiejętności określonych wymaganiami edukacyjnymi na  

poziomie grupy, w której się znajduje. 

 

9. SPOSOBY GROMADZENIA INFORMACJI O UCZNIACH 

 

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów 

Osiągnięcia uczniów, uwagi oraz pochwały odnotowuje się w dzienniku elektronicznym Vulcan.  

Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów o wadze [4] 

Każdorazowo po pracy kontrolnej o wadze „4”( trwającym 45 minut) uczeń otrzymuje informację zwrotną w formie pisemnej, którą wkleja do 

zeszytu przedmiotowego. Prace kontrolne obejmujące materiał powyżej trzech jednostek lekcyjnych o wadze „4” , są przechowywane w szkole 

do końca każdego roku szkolnego. 

 

                                                                                                                                                                                      

Załącznik do Przedmiotowych zasad oceniania z języka angielskiego w klasie IV 

 

Nauczyciel: Katarzyna Polak-Koleśnik 

Podręcznik: Junior Explorer 4 
 

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.  
 

Zakresy tematyczne podlegające ocenie w klasie IV szkoły podstawowej (Wersja II.1) 
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- człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia, emocje, umiejętności i zainteresowania); 

- miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczeń i wyposażenie domu, prace domowe) 

- edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne, oceny); 

- praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);  

- życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, urodziny, 

święta);  

- żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki, lokale gastronomiczne, przygotowywanie, nawyki żywieniowe); 

- zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, korzystanie z usług, wymiana i zwrot 

towaru, promocje);  

- podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie); 
- kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);  

- sport (np. imprezy sportowe, dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, uprawianie sportu);  

- zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 

- świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego);  

- nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno- 

komunikacyjnych);  

- życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne)  

 

 

Struktury gramatyczne podlegające ocenie 

 

Poniższe zestawienie struktur gramatycznych ma charakter orientacyjny. Struktur gramatycznych należy używać do realizacji tych funkcji 

językowych i sytuacji komunikacyjnych, w których mają one zastosowanie i które są niezbędne na danym etapie edukacyjnym i poziomie 

zaawansowania.  

 
CZASOWNIK  

1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works.  

2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do.  

3. Czasowniki modalne:  

• can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.  

• could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.  

• may, np. May I speak to Sam? It may be too late.  

• must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.  
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• should, np. You shouldn’t smoke. Where should I get off?  

• will, np. I’ll wash up later. The train will be late.  

4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!  

5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done.  

6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken.  

7. Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what you mean. i czynności, np. She is dancing. I am seeing my 

dentist tomorrow.  

8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for.  

9. Czasy gramatyczne:  

• Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.  

• Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.  

• Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.  

• Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.  

• Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.  

• Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.  

• Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win.  

10. Konstrukcja be going to, np. I’m going to give a party on Saturday.  

11. Konstrukcja have to, np. He has to go there. I don’t have to do it.  

12. Konstrukcja would like to, np. I would like to meet him.  

RZECZOWNIK  

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money  

2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women  

3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes  

4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law  

PRZEDIMEK 
1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal.  

2. Przedimek określony, np. the sun, the USA.  

3. Przedimek zerowy, np. dinner. PRZYMIOTNIK  

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – 

more expensive – the most expensive, good – better – the best; She is as tall as her father.  

2. Użycie so, such, how i what z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice!  

3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our.  

PRZYSŁÓWEK  

1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly,  
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badly – worse – the worst.  

2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large.  

3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!  

ZAIMEK 

1. Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them.  

2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours.  

3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves.  

4. Zaimki wskazujące, np. this, those.  

5. Zaimki pytające, np. who, what, which.  

6. Zaimki względne, np. who, which, that.  

7. Zaimki wzajemne, np. each other.  

8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another,  

somebody, anything.  

9. Zaimek bezosobowy you.  

10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.  

LICZEBNIK  

1. Liczebniki główne, np. one, a thousand.  

2. Liczebniki porządkowe, np. first, twenty-fourth.  

PRZYIMEK  

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school.32 2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night.  

3. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen.  

4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in. SPÓJNIK  

Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so.  

SKŁADNIA  

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, 

Future Simple.  

2. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.  

3. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant 
in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.  

4. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.  

5. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future  

Simple, np. My car was stolen last night.  

6. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is staying?  

7. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very unhappy.  
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8. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons.  

9. Zdania podrzędnie złożone:  

• przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.  

• okolicznikowe: celu, np. I came here to give you this letter.  

czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat. miejsca, np. He was sitting where I had left him.  

przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.  

skutku, np. I was tired so I went straight to bed.  

warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.  

10. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.  

11. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful girl! 
 
 

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 

literowaniu imienia i 

nazwiska 

uniemożliwiają 

zrozumienie. 

Uczeń przedstawia 
się, popełniając 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 
Popełnia liczne 
błędy, literując 
swoje imię i 
nazwisko. 

Uczeń 
przedstawia się, 
popełniając 
błędy, ale jego 
wypowiedź jest  
w znacznym 
stopniu 
zrozumiała. 
Popełnia błędy, 
literując swoje 
imię i nazwisko. 

Uczeń przedstawia się, 
popełniając jedynie 
drobne błędy, a jego 
wypowiedź jest w 
pełni zrozumiała. 
Potrafi przeliterować 
swoje imię i 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. 



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 

 

Opisywanie  
przedmiotów  
i miejsc 

Uczeń popełnia liczne 

błędy, uniemożliwiające 

zrozumienie opisu. Nie 

potrafi zastosować 

słownictwa do opisania 

klasy, koloru ani ilości. 
 
 

Uczeń opisuje 
przedmioty, 
uwzględniając ich 
kolor, klasę oraz 
ilość, ale jego 
wypowiedź 
zawiera  
liczne błędy 
językowe 
utrudniające 
zrozumienie. 

Uczeń opisuje przedmioty, 
uwzględniając ich kolor, klasę oraz ilość. 
Popełnia drobne błędy, ale jego 
wypowiedź jest w pełni zrozumiała. 

Uczeń opisuje przedmioty, 
uwzględniając ich kolor, 
klasę oraz ilość. Na ogół 
nie popełnia błędów. 
Buduje pełne zdania. 
 
 
 
 
 
 
Uczeń bezbłędnie 
wykonuje i wydaje 
polecenia związane  
z typowymi sytuacjami  
w klasie. 

Uczeń płynnie i bezbłędnie 

opisuje przedmioty, 

uwzględniając ich kolor, 

klasę i jakość. Buduje pełne, 

poprawne zdania. 

 

 

 

 

 

 

Reagowanie  
w sytuacjach 
życia 
codziennego 

Uczeń nie potrafi 

zrozumieć prostych 

zwrotów związanych 

z typowymi 

sytuacjami w klasie. 

Ma problem z 

wykonaniem 

najprostszych 

poleceń. 

Uczeń częściowo 
rozumie zwroty 
związane z 
typowymi 
sytuacjami w 
klasie. Wykonuje 
tylko najprostsze 
polecenia. 

Uczeń rozumie 
zwroty związane z 
typowymi 
sytuacjami w klasie. 
Wykonuje i wydaje 
proste polecenia, 
popełniając liczne 
błędy. 

Uczeń rozumie 
zwroty związane 
z typowymi 
sytuacjami w 
klasie. Wykonuje 
i wydaje proste 
polecenia. 

Uczeń bezbłędnie 
wykonuje i wydaje 
polecenia związane  
z typowymi sytuacjami  
w klasie. 

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 

(school objects, days of 

the weeks, seasons of 

the year, parts of the 

body, animals, clothes). 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, stosując 
słownictwo z 
rozdziału (school 
objects, days of 
the week, seasons 
of the year, 
months of the 
year, parts of the 
body, animals, 
clothes). 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
stosując słownictwo 
z rozdziału (school 
objects, days of the 
week, seasons of 
the year, months of 
the year, parts of 
the body, animals, 
clothes). 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
stosuje 
słownictwo z 
rozdziału 
(school objects, 
days of the 
week, seasons 
of the year, 
months of the 
year, parts of 
the body, 
animals, 
clothes). 

Uczeń poprawnie stosuje 
słownictwo z rozdziału 
(school objects, days of 
the week, seasons of the 
year, months of the year, 
parts of the body, 
animals, clothes). 

Uczeń posiada bogaty zasób i 

poprawnie stosuje 

słownictwo z rozdziału 

(school objects, days of the 

weeks, seasons of the year, 

parts of the body, animals, 

clothes). 
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Gramatyka Uczeń nie potrafi 

zastosować zaimków 

wskazujących (this, that, 

these, those). 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, stosując 
zaimki wskazujące 
(this, that, these, 
those). 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, stosując 
zaimki wskazujące 
(this, that, these, 
those). 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
stosuje zaimki 
wskazujące (this, 
that, these, 
those). 

Uczeń poprawnie  

stosuje zaimki 

wskazujące (this, that, 

these, those). 

Uczeń swobodnie stosuje w 

praktyce zaimki wskazujące 

(this, that, these, those). 

 

 

 

Unit 1   Meet my family 

 

Nowa 

Podstawa 

Programowa.  

Cel kształcenia 

 

Ocena niedostateczna Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit 1a   The Amazing Journey: Nice to meet you 
Uczeń reaguje 

ustnie w 

typowych 

sytuacjach: 

przestawia 

członków 

swojej rodziny 

Braki  w słownictwie 

uniemożliwiają 

przedstawienie 

członków swojej 

rodziny, nawet gdy 

korzysta z pomocy 

nauczyciela. 
 
 
 

Przedstawiając 
członków swojej 
rodziny, używa 
tylko 
najprostszych 
słów, nie 
posługuje się 
pełnymi zdaniami, 
popełniane przez 
niego błędy 
utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Przedstawiając 
członków swojej 
rodziny, popełnia 
błędy w wymowie, 
ale wykazuje 
znajomość 
podstawowego 
zestawu słów. 

Samodzielnie 
przedstawia 
członków swojej 
rodziny.  
W swojej 
wypowiedzi 
stosuje pełny 
zestaw słów z 
zakresu, 
posługuje się 
konstrukcją This 
is …, używając 
zarówno 
twierdzących, 
jak  
i przeczących 
form 
czasownika be 
w liczbie 

Samodzielnie i na ogół 

bezbłędnie przedstawia 

członków swojej rodziny. 
W swojej wypowiedzi 

stosuje rozbudowany 

zestaw słów, posługuje się 

konstrukcją This is …, 

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 This is …, 

używając zarówno 

twierdzących, jak i 

przeczących form czasownika 

be w liczbie pojedynczej. Ma 

dobrą wymowę. 
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pojedynczej. 
Popełnia 
drobne błędy. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Określa główną 

myśl tekstu. 

Nie rozumie sensu 

tekstu nawet z pomocą 

ilustracji. Nie potrafi 

samodzielnie zrozumieć 

najprostszych 

wypowiedzi bohaterów. 
 
 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowaneg
o tekstu – bardziej 
na podstawie 
ilustracji. Rozumie 
tylko najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów, ale 
rozumie ogólny sens 
tekstu. 

W większości 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów 
czytanki The 
Amazing Journey: 
Nice to meet you. 

W pełni rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: Nice to meet you. 
zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. 

Bez trudu rozumie treść 

czytanki The Amazing 

Journey: Nice to meet you. 

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 ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
znaczną 
większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowany
m na 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: 
czasownik be  
w liczbie 
pojedynczej  
w zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

Uczeń popełnia błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie jego 

wypowiedzi, stosując 

czasownik be w 

zdaniach twierdzących i 

przeczących.  

Uczeń popełnia 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, 
stosując 
czasownik be w 
zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

Uczeń popełnia 
drobne błędy, 
stosując czasownik 
be w zdaniach 
twierdzących i 
przeczących. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
czasownik be w 
zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

Uczeń stosuje płynnie 
i poprawnie czasownik 
be w zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje czasownik 

be w zdaniach twierdzących i 

przeczących. 

 

 

 

Unit 1b   A tall and beautiful penguin 
Uczeń rozumie 

proste 

Nie rozumie sensu 

przeczytanego tekstu 
Rozumie tylko 
najprostsze zdania 

Ma bardzo duże 
problemy ze 

Rozumie ogólny 
sens czytanki A 

W pełni rozumie treść 
czytanki A tall and 

Bez trudu rozumie treść 

czytanki A tall and beautiful 
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wypowiedzi 

pisemne. 

Określa główną 

myśl tekstu. 

czytanki  A tall and 

beautiful penguin 

nawet z 

wykorzystaniem 

strategii stosowanych 

dla ułatwienia 

zrozumienia. Ma 

problemy ze 

zrozumieniem 

najprostszych wyrazów 

i zwrotów zawartych w 

czytance.  

zawarte w tekście 
czytanki A tall and 
beautiful penguin. 
Bardziej domyśla 
się, niż rozumie 
ogólny sens 
tekstu. 

zrozumieniem 
ogólnego sensu 
zaprezentowanej 
czytanki A tall and 
beautiful penguin. 

tall and beautiful 
penguin.  
W większości 
rozumie 
słownictwo oraz 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 

beautiful penguin, 
zarówno słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 

penguin. 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 i 

samodzielnie nie jest w 

stanie podać żadnej 

odpowiedzi. 

W większości nie 
rozumie 
zaprezentowanej 
wypowiedzi Bena i 
nie radzi sobie  
z podaniem 
odpowiedzi. 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
wypowiedzi Bena  
o jego cioci i wujku 
oraz  
z podaniem 
odpowiedzi. 

Rozumie, co Ben 
mówi  
o swojej cioci i 
wujku, ale 
popełnia drobne 
błędy, wskazując 
zdania 
prawdziwe. 

W pełni rozumie, co Ben 
mówi o swojej cioci  
i wujku. Poprawnie 
wskazuje 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 

wypowiedzi 

ustne. Opisuje 

ludzi. 

Na ogół nie potrafi 

udzielić odpowiedzi 

dotyczących wyglądu 

wymyślonej postaci. 

Nie potrafi 

konstruować pytań, ma 

z tym problem, nawet 

gdy korzysta z pomocy 

nauczyciela.  
 
 

 

Popełnia liczne 
błędy przy 
udzielaniu 
odpowiedzi 
dotyczących 
wyglądu 
wymyślonej 
postaci. Nie radzi 
sobie  
z konstruowaniem 
pytań. 

Popełnia błędy 
zarówno przy 
konstruowaniu 
pytań, jak i 
odpowiedzi 
dotyczących wyglądu  
i cech wymyślonej 
postaci. 

Poprawnie 
odpowiada  
na pytania 
dotyczące 
wyglądu i cech 
wymyślonej 
postaci, ma 
drobne problemy  
z 
konstruowaniem 
pytań. 

Płynnie zadaje pytania 
dotyczące wyglądu i cech 

wymyślonej postaci i na 

nie odpowiada. 

Płynnie, zachowując 

poprawność, zadaje pytania 

dotyczące wyglądu i cech 

wymyślonej postaci i na nie 

odpowiada. Ma dobrą 

wymowę i intonację. 
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Słownictwo. 
Zakres:  
człowiek  
– wygląd 
zewnętrzny. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 
 
 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
nawet 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie tematu 
zaprezentowaneg
o na lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
w zakresie tematu 
zaprezentowanego 
na lekcji. Popełnia 
błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa w 
zakresie tematu 
zaprezentowan
ego na lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa  
w zakresie tematu 
zaprezentowanego na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym na 

lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik be  
w pytaniach 
oraz w 
krótkich 
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 popełnia 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, 
stosując czasownik 
be  
w pytaniach oraz  
w krótkich 
odpowiedziach w 
liczbie pojedynczej. 

Uczeń popełnia 
błędy, stosując 
czasownik be  
w pytaniach oraz  
w krótkich 
odpowiedziach w 
liczbie pojedynczej. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
czasownik be  
w pytaniach oraz 
w krótkich 
odpowiedziach w 
liczbie 
pojedynczej. 

Uczeń stosuje płynnie  
i poprawnie czasownik 
be w pytaniach oraz  
w krótkich 
odpowiedziach w liczbie 
pojedynczej. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje czasownik 

be w pytaniach oraz w 

krótkich odpowiedziach w 

liczbie pojedynczej. 

 

 

 

 

Unit 1c   Making friends 
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Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Określa główną 

myśl tekstu. 

Nie rozumie sensu 

dialogów i w związku z 

tym nie potrafi 

dopasować zdjęć do 

tekstów. 
 

Ma problem  
z dopasowaniem 
zdjęć do dialogów 
i ogólnym 
zrozumieniem 
tekstu ze względu 
na mały zasób 
słów.  

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia 
do dialogów, ale 
rozumie tylko 
pojedyncze proste 
zdania. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje 
zdjęcia do 
dialogów, ale nie 
rozumie 
wszystkich 
zamieszczonych 
słów. 

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. 

Ma bardzo duży 
problem z 
wyszukaniem w 
tekście informacji 
będących 
odpowiedziami na  
zadane pytania. 
Nie radzi sobie z 
poruszaniem się po 
tekście. 

Wyszukuje w tekście 
informacje będące 
odpowiedziami tylko 
na niektóre zadane 
pytania. 

Poprawnie 
wyszukuje  
w tekście 
większość 
informacji 
będących 
odpowiedziami 
na zadane 
pytania. 

Poprawnie wyszukuje w 

tekście informacje będące 

odpowiedziami na  

zadane pytania.  

Bez trudu potrafi wybrać 

odpowiednie informacje i na 

ich podstawie odpowiedzieć 

na zadane pytania. 

Uczeń reaguje  
w formie 
prostego tekstu 
pisanego 
Uzyskuje 
informacje. 

Nie potrafi ułożyć  z  

podanych wyrazów 

pytań związanych z 

pozyskiwaniem 

informacji 

dotyczących 

podstawowych danych 

personalnych. Ma 

problem ze 

zrozumieniem 

gotowych pytań. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
ułożyć z  podanych 

wyrazów  
większości pytań 
związanych  
z pozyskiwaniem 
informacji 
dotyczących 
podstawowych 
danych 
personalnych. 

Z podanych wyrazów   
układa tylko niektóre 
pytania związane  
z pozyskiwaniem 
informacji 
dotyczących 
podstawowych 
danych 
personalnych. 
Popełnia liczne błędy. 

Popełnia drobne 
błędy, układając z 

podanych 

wyrazów    
pytania związane  
z pozyskiwaniem 
informacji 
dotyczących 
podstawowych 
danych 
personalnych. 

Poprawnie  układa  z 

podanych wyrazów 
pytania    związane  
z pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych danych 
personalnych. 

Z łatwością i bezbłędnie  

układa z podanych wyrazów 

pytania związane z 

pozyskiwaniem informacji 

dotyczących podstawowych 

danych personalnych. 
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Uczeń reaguje 

ustnie w 

typowych 

sytuacjach: 

przedstawia 

siebie, podaje 

swój wiek i 

miejsce 

zamieszkania. 

Ma problemy z 

samodzielnym 

przedstawieniem 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. 
 
 
 

Potrafi się 
przedstawić  
z imienia i 
nazwiska. Reaguje 
na niektóre pytania 
dotyczące jego 
wieku, miejsca 
zamieszkania, 
urodzin  
i najlepszej 
koleżanki 
/najlepszego kolegi,  
a jego wypowiedzi 
zawierają bardzo 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie treści. 

Potrafi się 
przedstawić  
z imienia i nazwiska. 
Reaguje na 
większość pytań 
dotyczących jego 
wieku, miejsca 
zamieszkania, 
urodzin  
i najlepszej 
koleżanki 
/najlepszego kolegi. 
Popełnia błędy. 

Potrafi się 
przedstawić  
z imienia i 
nazwiska. 
Reaguje na 
wszystkie 
pytania 
dotyczące jego 
wieku, miejsca 
zamieszkania, 
urodzin  
i najlepszej 
koleżanki 
/najlepszego 
kolegi. Popełnia 
drobne błędy 

niewpływające 
na zrozumienie 
jego 
wypowiedzi. 

Samodzielnie układa 
poprawne wypowiedzi 
dotyczące jego wieku, 
miejsca zamieszkania, 
urodzin i najlepszej 
koleżanki / najlepszego 
kolegi. Potrafi się 
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 

w tekście odpowiedzi 

na najprostsze pytania. 
 

Rozpoznaje 
wiadomość typu 
e-mail, ale ma 
problemy z 
odszukaniem jej 
autora. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
wiadomości. 
Rozumie tylko 
prostsze zdania 
lub pojedyncze 
wyrazy. Odnajduje 
w tekście tylko 
fragmenty 

Rozpoznaje 
wiadomość  
e-mail, wie, kto ją 
napisał. Rozumie 
ogólny sens tekstu, 
ale nie rozumie 
większości 
zamieszczonych w 
nim informacji. Ma 
problemy z 
odnalezieniem 
odpowiedzi na 
zadane pytania. 
Odnajduje niepełne 
informacje. 

W większości 
rozumie treść 
zaprezentowanej 
wiadomości e-
mail. Wie, kto ją 
napisał. Potrafi 
podkreślić w 
tekście większość 
odpowiedzi na 
zadane 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. 
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odpowiedzi na 
najprostsze 
pytania. 

Uczeń tworzy 

krótkie, proste, 

spójne i 

logiczne 

wypowiedzi 

pisemne. 

Ma problemy z 

odpowiedzią na 

najprostsze pytania 

dotyczące jego osoby. 

Na ogół nie rozumie 

podstawowych pytań. 

Popełnia błędy 

językowe 

uniemożliwiające 

zrozumienie 

wypowiedzi lub nie 

podejmuje pisania. 
 

Potrafi 
odpowiedzieć tylko 
na najprostsze 
pytania dotyczące 
jego osoby. 
Popełnia liczne 
błędy wpływające 
na zrozumienie 
treści. 

Potrafi utworzyć 
wiadomość e-mail, 
odpowiadając na 
zadane pytania, ale 
ma problem z ich 
zrozumieniem, a 
jego wypowiedzi 
zawierają liczne 
błędy. 

Popełnia drobne 
błędy, 
odpowiadając na 
zadane pytania i 
tworząc 
wiadomość e- 
mail dotyczącą 
jego osoby. 

Na ogół bezbłędnie 
odpowiada na zadane 
pytania, poprawnie 
tworząc wiadomość e-
mail dotyczącą jego 
osoby. 

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 
znajomości oraz 
przedstawianie 
siebie. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

zestawu słów i zwrotów 

przydatnych przy 

zawieraniu znajomości 

oraz przedstawianiu 

siebie. 
 
 
 
 

Uczeń stosuje tylko 
bardzo 
podstawowy 
zestaw słów i 
zwrotów 
przydatnych przy 
zawieraniu 
znajomości oraz 
przedstawianiu 
siebie. Popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słów i zwrotów 
potrzebnych przy 
zawieraniu nowych 
znajomości oraz 
przedstawianiu 
siebie. Popełnia 
błędy. 

Uczeń stosuje 
większość słów i 
zwrotów 
przydatnych przy 
zawieraniu 
nowych 
znajomości oraz 
przedstawianiu 
siebie. Popełnia 
błędy niemające 
wpływu na 
zrozumienie jego 
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 typu 
Who, What, 

Uczeń nie potrafi 

zastosować pytań typu 

Who, What, Where, 

How old, When w 

Uczeń ma duże 
problemy z 

poprawnym 
zastosowaniem 

Uczeń poprawnie 
stosuje tylko 
niektóre pytania typu 
Who, What, Where, 

Uczeń poprawnie 
stosuje większość 
pytań typu Who, 
What, Where, 

Uczeń poprawnie zadaje 
pytania typu Who, What, 
How old, Where, When  
w kontekście zawierania 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie zadaje pytania 

typu Who, What, Where, How 

old, When w kontekście 
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Nowa 

Podstawa 

Programowa.  

Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Unit 2a   The Amazing Journey: You’re explorers now! 

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. 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowaneg
o tekstu – bardziej 
na podstawie 
ilustracji. Rozumie 
tylko najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie 
potrafi poprawnie 
ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy 
też fałszywe. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów, ale 
rozumie ogólny sens 
tekstu. Popełnia 
błędy, starając się 
ocenić, czy zgodnie 
z treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

W większości 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów 
czytanki The 
Amazing Journey: 
You’re explorers 
now!  
W większości 
poprawnie potrafi 
ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy 

Rozumie treść czytanki 
The Amazing Journey: 
You’re explorers now! – 
zarówno słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: You’re explorers 
now! – zarówno słownictwo, 
jak i 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.   

Where, How old, 
When. 

kontekście zawierania 

nowych znajomości. 

Popełnia błędy 

językowe 

uniemożliwiające 

zrozumienie 

wypowiedzi. 

pytań typu Who, 
What, Where, How 
old, When  
w kontekście 
zawierania nowych 
znajomości. 
Popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

How old, When  
w kontekście 
zawierania nowych 
znajomości. 

How old, When w 
kontekście 
zawierania 
nowych 
znajomości. 

nowych znajomości.  zawierania nowych 

znajomości.   

Unit 2   All things big and small 
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też fałszywe. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne. 

Znajduje w 

wypowiedzi 

określone 

informacje. 

Nie potrafi 
samodzielnie zaznaczyć 
ulubionych 
przedmiotów dzieci na 
podstawie ich 
wypowiedzi. 

Popełnia liczne 
błędy, zaznaczając 
ulubione 
przedmioty dzieci 
na podstawie ich 
wypowiedzi. 

Popełnia błędy, 
zaznaczając ulubione 
przedmioty dzieci na 
podstawie ich 
wypowiedzi. 

Poprawnie 
zaznacza 
większość 
ulubionych 
przedmiotów 
dzieci na 
podstawie ich 
wypowiedzi. 

Poprawnie zaznacza 
wszystkie zaprezentowane 
na zdjęciach ulubione 
przedmioty dzieci na 
podstawie ich 
wypowiedzi. 

Bezbłędnie, po jednokrotnym 
wysłuchaniu,  zaznacza 
wszystkie zaprezentowane 
na zdjęciach ulubione 
przedmioty dzieci na 
podstawie ich wypowiedzi. 

Uczeń tworzy 

krótkie, 

proste, spójne 

i logiczne 

wypowiedzi 

ustne. 

Przedstawia 

fakty z 

terażniejszośc

i. 

Nie potrafi  
powiedzieć, co kto 
posiada, na 
podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce imion osób  
i nazw przedmiotów 
oraz wzoru 
wypowiedzi. Ma 
problemy z 
wykorzystaniem 
informacji podanych 
przykładowo,  nie 
potrafi utworzyć ich 
samodzielnie. 

Stara się 
powiedzieć, co 
kto posiada, na 
podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce imion 
osób  
i nazw 
przedmiotów oraz 
wzoru 
wypowiedzi. 
Potrafi 
wykorzystać tylko 
informacje 
podane 
przykładowo, a 
nie potrafi 
utworzyć ich 
samodzielnie. 

Popełnia liczne 
błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi, zadając 
pytania i udzielając 
odpowiedzi. Stara 
się powiedzieć, co 
kto posiada, na 
podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce imion 
osób  

i nazw przedmiotów 

oraz wzoru 
wypowiedzi. 

Popełnia drobne 
błędy, zadając 
pytania  
i udzielając 
odpowiedzi. 
Mówi, co kto 
posiada, na 
podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce imion 
osób  
i nazw 
przedmiotów 
oraz wzoru 
wypowiedzi. 

Bezbłędnie zadaje pytania 
i udziela odpowiedzi. 
Mówi, co kto posiada, na 
podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce imion osób  
i nazw przedmiotów oraz 
wzoru wypowiedzi. 

Swobodnie i bezbłędnie 
zadaje pytania i udziela 
odpowiedzi. Mówi, co kto 
posiada, na podstawie 
zamieszczonych  
w tabelce imion osób  
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 ma 
problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia 
błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowany
m na 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. 
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na lekcji. 

Gramatyka.  

Zakres: Saxon 

genitive oraz 

zaimek 

dzierżawczy w 

liczbie 

pojedynczej i 

mnogiej 

Uczeń popełnia błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie jego 

wypowiedzi, stosując 

Saxon genitive oraz 

zaimek dzierżawczy w 

liczbie pojedynczej i 

mnogiej, lub nie potrafi 

zastosować struktur, 

nawet gdy korzysta z 

pomocy nauczyciela. 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, 
stosując Saxon 
genitive oraz 
zaimek dzierżawczy  
w liczbie 
pojedynczej  
i mnogiej. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, stosując Saxon 
genitive oraz zaimek 
dzierżawczy w liczbie 
pojedynczej i 
mnogiej. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
stosuje Saxon 
genitive oraz 
zaimek 
dzierżawczy w 
liczbie 
pojedynczej i 
mnogiej. 

Uczeń poprawnie stosuje  
Saxon genitive oraz zaimek 
dzierżawczy w liczbie 
pojedynczej i mnogiej. 

 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje Saxon 
genitive oraz zaimek 
dzierżawczy w liczbie 
pojedynczej i mnogiej. 

 

 

 

 

 

 

Unit 2b   Exciting things 
Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. Określa 

główną myśl 

tekstu. 

Znajduje w 

tekście 

określone 

informacje. 

Nie rozumie sensu 

przeczytanego tekstu 

czytanki  Exciting 

things nawet z 

wykorzystaniem 

strategii stosowanych 

dla ułatwienia 

zrozumienia. Nie 

potrafi poprawnie 

ocenić, którego 

fragmentu tekstu 

dotyczą 

zaprezentowane 

zdania. 

Rozumie tylko 
najprostsze zdania 
zawarte w tekście 
czytanki Exciting 
things. Bardziej 
domyśla się, niż 
rozumie ogólny 
sens tekstu. W 
większości nie 
potrafi poprawnie 
ocenić, którego 
fragmentu tekstu 
dotyczą 
zaprezentowane 
zdania. 

Ma bardzo duże 
problemy ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
zaprezentowanej 
czytanki Exciting 
things. Popełnia 
znaczne błędy, 
oceniając, którego 
fragmentu tekstu 
dotyczą 
zaprezentowane 
zdania. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 
Exciting things. W 
większości 
rozumie 
słownictwo oraz 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 
Popełnia drobne 
błędy, oceniając, 
którego 
fragmentu tekstu 
dotyczą 
zaprezentowane 
zdania. 

Rozumie treść czytanki 
Exciting things  
– zarówno słownictwo, jak 
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. Na ogół 
bezbłędnie potrafi ocenić, 
którego fragmentu tekstu 
dotyczą zaprezentowane 
zdania. 

Bez trudu rozumie treść 

czytanki Exciting things.  
Doskonale rozumie zarówno 

słownictwo, jak i konstrukcje 

gramatyczne. Sprawnie i 

bezbłędnie potrafi ocenić, 

którego fragmentu tekstu 

dotyczą zaprezentowane 

zdania. 
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Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne. 

Znajduje w 

wypowiedzi 

określone 

informacje. 

Nie rozumie 
wypowiedzi dzieci, nie 
potrafi wskazać 
błędnych informacji ani 
zastąpić ich 
poprawnymi. Ponowne 
wysłuchanie tekstu nie 
ułatwia zrozumienia. 

Ma bardzo duże 
problemy ze 
zrozumieniem 
wypowiedzi dzieci, 
popełnia liczne 
błędy przy 
wskazywaniu 
błędnych informacji 
oraz zastępowaniu 
ich poprawnymi.   

Ma  duże problemy ze 
zrozumieniem 
wypowiedzi dzieci, 
popełnia błędy przy 
wskazywaniu 
błędnych informacji 
oraz zastępowaniu ich 
poprawnymi.   

Na ogół rozumie 
wypowiedzi dzieci, 
popełnia drobne 
błędy przy 
wskazywaniu 
błędnych 
informacji oraz 
zastępowaniu ich 
poprawnymi.   

Rozumie wypowiedzi 
dzieci, poprawnie wskazuje  
błędne informacje oraz na 
ogół bezbłędnie zastępuje 
je poprawnymi.   

Doskonale rozumie 
wypowiedzi dzieci, 
poprawnie wskazuje błędne 
informacje oraz bezbłędnie 
zastępuje je poprawnymi.  

 

Słownictwo. 
Zakres: 
przymiotniki 
opisujące 
przedmioty, 
nazwy krajów  
i narodowości. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 
 
 
 
 
 
 

Uczeń ma problemy  

z zastosowaniem 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 

podstawowy zestaw 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia 
błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 

większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowany
m na lekcji. 

Uczeń stosuje 

samodzielnie pełny  
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym na 

lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik be – 
zdania 
twierdzące  
i przeczące, 
pytania i krótkie 

Uczeń nie potrafi bez 
pomocy nauczyciela 
odnaleźć w tekście 
żadnych zdań z 
formami czasownika 
be w liczbie mnogiej. 
Samodzielnie nie potrafi 

Uczeń odnajduje 
w tekście tylko 
niektóre zdania z 
formami 
czasownika be w 
liczbie mnogiej. 
Ma duży problem  

Uczeń popełnia liczne 
błędy, odnajdując  
w tekście zdania  
z formami 
czasownika be w 
liczbie mnogiej  
i uzupełniając zdania 

Uczeń potrafi 
odnaleźć 
w tekście 
większość zdań z 
czasownikiem be  
w liczbie mnogiej 
oraz uzupełnić 

Uczeń  odnajduje 
w tekście wszystkie zdania 
z czasownikiem be  
w liczbie mnogiej; na 
podstawie obrazka 
uzupełnia zdania 
wszystkimi formami 

Uczeń sprawnie  
i bezbłędnie odnajduje 
w tekście wszystkie zdania z 
czasownikiem be  
w liczbie mnogiej; na 
podstawie obrazka uzupełnia 
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odpowiedzi, 
liczba 
pojedyncza oraz 
liczba mnoga. 

rozróżnić  liczby 
pojedynczej i liczby 
mnogiej. Popełnia 
bardzo liczne błędy, 
uzupełniając zdania 
formami czasownika 
be. 

z rozróżnieniem 
liczby pojedynczej 
i liczby mnogiej. 
Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
uzupełniając 
zdania formami 
czasownika be. 

odpowiednimi 
formami czasownika 
be. 

zdania 
odpowiednimi 
formami 
czasownika be. 
Popełnia przy tym 
drobne błędy. 

czasownika be. zdania wszystkimi formami 
czasownika be. 

 

Unit 2c   Let’s play together! 
Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Określa główną 

myśl tekstu.  

Nie rozumie sensu 

dialogów i w związku z 

tym nie potrafi 

dopasować zdjęć do 

tekstów.  
 

Ma duży problem  
z dopasowaniem 
zdjęć do dialogów 
i ogólnym 
zrozumieniem 
tekstu. Bardziej 
zgaduje.  

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia 
do dialogów, ale 
rozumie tylko 
pojedyncze proste 
zdania.  

Raczej poprawnie 
dopasowuje 
zdjęcia do 
dialogów, ale nie 
rozumie 
wszystkich 
zamieszczonych 
słów.   

Rozumie zaprezentowane 
dialogi  
i bezbłędnie dopasowuje 
zdjęcia do tekstów.   

Z łatwością rozumie 
zaprezentowane dialogi  
i bezbłędnie dopasowuje 
zdjęcia do tekstów.  

 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne. 

Znajduje w 

wypowiedzi 

określone 

informacje. 

Nie potrafi wskazać 
zaprezentowanych 
przedmiotów. 

Popełnia liczne 
błędy, wskazując 
zaprezentowane 
przedmioty. 

Popełnia błędy, 
wskazując 
zaprezentowane 
przedmioty. 

W większości 
poprawnie 
wskazuje 
wszystkie 
zaprezentowane 
przedmioty. 

Poprawnie wskazuje 
zaprezentowane 
przedmioty. 

Bezbłędnie i bez trudu 

wskazuje 

zaprezentowane 

przedmioty. Prawidłowo 

wymawia nazwy 

przedmiotów.  

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Znajduje w 

tekście określone 

informacje.   

Nie potrafi 
samodzielnie odszukać 
w treści pracy  
informacji dotyczących 
jej autora. Ma z tym 
problem, również gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela.  
 

Ma duże problemy  
z odszukaniem w 
treści pracy 
informacji 
dotyczących jej 
autora. Popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
informacje dotyczące 
autora pracy, na 
podstawie treści 
pracy. 

Na podstawie 
zamieszczonej 
pracy uzupełnia 
informacje 
dotyczące jej 
autora, 
popełniając 
drobne błędy. 

Na podstawie 
zamieszczonej pracy na 
ogół bezbłędnie 
uzupełnia informacje 
dotyczące jej autora. 

Na podstawie zamieszczonej 
pracy z łatwością i 
bezbłędnie uzupełnia 
informacje dotyczące jej 
autora. 

Uczeń tworzy 

krótkie, proste, 

spójne i 

Ma problem  
z poprawnym 

Ma problem  
z poprawnym 

W większości 
poprawnie uzupełnia 

Nie ma 
problemów  

Bezbłędnie uzupełnia 
swoje dane osobowe oraz 

Bezbłędnie uzupełnia swoje 
dane osobowe oraz tworzy 
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logiczne 

wypowiedzi 

pisemne. 

Opisuje 

przedmioty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

uzupełnieniem swoich 
danych osobowych, 
nawet gdy korzysta z 
pomocy nauczyciela. 
Opis swojego 
ulubionego przedmiotu 
zawiera liczne błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie. Na ogół nie 
rozumie pytań. 
 
 
 
 
 

uzupełnieniem 
swoich danych 
osobowych. 
Tworząc opis 
swojego 
ulubionego 
przedmiotu  
i odpowiadając na 
zadane pytania, 
posługuje się raczej 
pojedynczymi 
słowami, a nie 
pełnymi zadaniami. 

swoje dane 
osobowe. Popełnia 
liczne błędy, tworząc 
opis swojego 
ulubionego 
przedmiotu  
i odpowiadając na 
zadane pytania. 

z uzupełnieniem 
swoich danych 
osobowych. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, 
tworzy opis 
swojego 
ulubionego 
przedmiotu, 
posługując się 
prostymi 
zdaniami. 
Popełnia drobne 
błędy. 

tworzy opis swojego 
ulubionego przedmiotu, 
odpowiadając na zadane 
pytania. Tworzy poprawne 
zdania. 

opis swojego ulubionego 
przedmiotu, odpowiadając 
na zadane pytania. W opisie 
posługuje się bogatym 
słownictwem. Tworzy 
rozbudowane zdania. 

Słownictwo. 
Zakres:  
gry i zabawy. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 
 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia 
błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowany
m na lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny zestaw 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym na 

lekcji. 

 

 

Unit 3   Open your books 

 

Nowa 

Podstawa 

Programowa.  

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 
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Cel kształcenia 
 

Unit 3a   The amazing journey: My favourite subject 
Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
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. 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowaneg
o tekstu – bardziej 
na podstawie 
ilustracji. Rozumie 
tylko najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie 
potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów, ale 
rozumie ogólny sens 
tekstu. Popełnia 
błędy, starając się 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

W większości 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów 
czytanki The 
Amazing Journey: 
My favourite 
subject.  
W większości 
poprawnie potrafi 
odpowiedzieć na 
pytania zgodnie z 
treścią czytanki. 

W pełni rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: My favourite 
subject – zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
zgodnie z treścią 
czytanki. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki The Amazing Journey: 
My favourite subject – 
zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi  
odpowiedzieć na pytania 
bezbłędnie, pełnymi zdaniami 
zgodnie z treścią czytanki. 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedziach 
określone 
informacje. 

Nie rozumie  zdań ze 
słuchu i nie potrafi 
stwierdzić, czy są 
fałszywe, czy 
prawdziwe.  

Ma duże 
problemy ze 
zrozumieniem 
zdań ze słuchu i 
stwierdzeniem, 
czy są fałszywe, 
czy prawdziwe. 
Popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Ma problem ze 
zrozumieniem zdań 
ze słuchu i 
stwierdzeniem, czy 
są fałszywe, czy też 
prawdziwe. Popełnia 
liczne błędy. 

W większości 
poprawnie 
stwierdza, czy 
usłyszane zdania 
są prawdziwe, czy 
fałszywe. 

W pełni poprawnie 
potrafi stwierdzić, czy 
usłyszane zdania są 
prawdziwe, czy fałszywe. 

Bezbłędnie potrafi 
stwierdzić, czy usłyszane 
zdania są prawdziwe, czy 
fałszywe. Przy wyborze zdań 
fałszywych potrafi uzasadnić 
swoją decyzję. 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedziac
h określone 
informacje. 

Nie rozpoznaje i nie 
potrafi  zapisać nazw 
przedmiotów 
szkolnych na 
podstawie nagrania 
lub próbuje 
zapisywać, 
popełniając błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie.  

Ma duży problem 
z rozpoznaniem  
i zapisaniem nazw 
przedmiotów 
szkolnych na 
podstawie 
nagrania. 
Popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Na podstawie 
nagrania uzupełnia 
nazwy tylko 
niektórych 
przedmiotów 
szkolnych. Popełnia 
liczne błędy. 

Na podstawie 
nagrania  
w większości 
poprawnie 
zapisuje nazwy 
zaprezentowanyc
h przedmiotów 
szkolnych. 

Na podstawie 
nagrania poprawnie 
zapisuje nazwy 
zaprezentowanych 
przedmiotów 
szkolnych. 

Na podstawie nagrania w pełni 
bezbłędnie i z łatwością  
zapisuje nazwy 
zaprezentowanych 
przedmiotów szkolnych. 
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Uczeń reaguje 
ustnie  
w typowych  
sytuacjach 
dnia 
codziennego: 
mówi, co 
posiada. 

Nie potrafi ułożyć  zdań 
ani rozmawiać  z 
koleżanką/kolegą na 
temat szkoły. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
podanego słownictwa. 
 
 

Ma bardzo duży 
problem  
z ułożeniem 
pełnych zdań  
i rozmową z 
koleżanką/kolegą 
na temat szkoły. 
Popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Rozmawiając  
z koleżanką/kolegą  
o szkole, próbuje 
tworzyć pełne zdania  
z wykorzystaniem 
podanych wyrazów. 
Popełnia liczne błędy. 

Rozmawiając  
z 
koleżanką/kolegą  
o szkole, tworzy 
pełne zdania, 
wykorzystując 
podane wyrazy. 
Popełnia drobne 
błędy. 

Poprawnie rozmawia  
z koleżanką/kolegą  
o szkole. Wykorzystując 
podane wyrazy, tworzy 
pełne zdania. 

Płynnie i bezbłędnie rozmawia 

z koleżanką/kolegą  
o szkole. Wykorzystując 
podane wyrazy oraz własne 
pomysły, tworzy pełne zdania.  

 

Słownictwo. 
Zakres: 
Edukacja – 
nazwy 
przedmiotów 
szkolnych oraz 
dni tygodnia. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. Popełnia 
błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowany
m na lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik have 

got – formy 

twierdzące  
i przeczące, 
zarówno pełne, 
jak i skrócone. 

Uczeń na ogół błędnie 
uzupełnienia zdania z 
właściwymi formami 
czasownika have got, 
nawet na podstawie 
zamieszczonej tabeli.  

Uczeń ma bardzo 
duże problemy z 
poprawnym 
uzupełnieniem 
zdań właściwymi 
formami 
czasownika have 
got, nawet na 
podstawie 
zamieszczonej 
tabeli. Popełnia 
bardzo liczne 
błędy. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając zdania 

właściwymi 
formami 
czasownika have 
got na podstawie 
tabelki. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia 

zdania 
właściwymi 
formami 
czasownika 
have got na 
podstawie 
tabelki. 
Popełnia 
drobne błędy. 

Uczeń  poprawnie 
uzupełnia zdania 

właściwymi formami 
czasownika have got 
na podstawie tabelki. 

Uczeń sprawnie  
i z łatwością uzupełnia zdania 

właściwymi formami 
czasownika have got na 
podstawie tabelki. Na ogół 
potrafi uzupełnić poprawnie 
zdania również bez korzystania 
z tabelki.  

 

 

Unit 3b   What time have you got English? 
Uczeń 
rozumie  
proste 

Nie rozumie sensu 

zaprezentowanego 
tekstu nawet z 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowaneg

Rozumie ogólny 
sens tekstu, ale 
sprawia mu 

W większości 
rozumie treść 
czytanki What 

W pełni rozumie treść 
czytanki What time 
have you got English? 

Bez trudu rozumie treść 
czytanki What time have you 
got English? Doskonale 
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wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

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. 

o tekstu – bardziej 
na podstawie 
ilustracji. Rozumie 
tylko najprostsze 
zdania i zwroty. W 
większości nie 
potrafi poprawnie 
ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy 
też fałszywe. 

trudność 
zrozumienie zdań 
bardziej złożonych. 
Popełnia błędy, 
starając się ocenić, 
czy  zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

time have you 
got English? – 
zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 
Potrafi 
poprawnie 
ocenić, czy 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy 
też fałszywe, 
zgodnie  
z treścią 
czytanki. 
Popełnia drobne 
błędy. 

– zarówno słownictwo, 
jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie ocenić, czy 
zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, 
czy też fałszywe, 
zgodnie  
z treścią czytanki. 

rozumie zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie ocenić, czy 
zaprezentowane zdania są 
prawdziwe, czy też fałszywe, 
zgodnie z treścią czytanki oraz 
uzasadnić swoją decyzję.  

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne.  
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi  zapisać 
na podstawie 
nagrania nazw 
przedmiotów przy 
właściwych 
godzinach. Ma z tym 
problemy, również 
gdy korzysta z 
pomocy nauczyciela. 

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
próbując zapisać 
na podstawie 
nagrania nazwy 
przedmiotów przy 
właściwych 
godzinach. 

Popełnia liczne 
błędy, zapisując na 
podstawie nagrania 
nazwy przedmiotów. 
Ma problemy z 
przyporządkowaniem 
przedmiotów do 
właściwych  godzin. 

Popełnia drobne 
błędy, zapisując 
na podstawie 
nagrania nazwy 
przedmiotów 
przy 
odpowiednich 
godzinach. 

Na podstawie 
nagrania na ogół 
bezbłędnie uzupełnia 
plan lekcji, wpisując 
nazwy przedmiotów 
przy odpowiednich 
godzinach. 

Na podstawie nagrania z 
łatwością i bezbłędnie uzupełnia 
plan lekcji, wpisując nazwy 
przedmiotów przy 
odpowiednich godzinach. 

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Prosi  
o informacje. 

Nie potrafi 
przeprowadzić 
rozmowy z 
koleżanką/ 
/kolegą na temat 
swojego planu lekcji. 

Nie umie 

skonstruować 

Ma bardzo duże 
problemy 
z 
przeprowadzeniem 
rozmowy z 
koleżanką/ 
/kolegą na temat 
swojego planu 

Ma problem  
z poprowadzeniem 
rozmowy z 
koleżanką/ 
/kolegą na temat 

swojego planu lekcji, 

szczególnie  
z zadawaniem pytań. 

Popełnia drobne 
błędy, 
rozmawiając z 
koleżanką/ 
/kolegą o swoim 
planie lekcji. 
Zadaje pytania  

i udziela 

Bezbłędnie prowadzi 
rozmowę  
z koleżanką/kolegą na 
temat swojego planu 

lekcji. Zadaje pytania  
i udziela odpowiedzi. 
Podaje nazwy 
przedmiotów oraz 

Płynnie i bezbłędnie prowadzi 
rozmowę z koleżanką/kolegą 

na temat swojego planu lekcji. 

Zadaje pytania i udziela 
odpowiedzi. Z łatwością 
podaje nazwy przedmiotów 
oraz godziny. Ma dobrą 
wymowę.  
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samodzielnie pytania, 
nie potrafi nazwać 
większości 
przedmiotów 
szkolnych ani 
określać godzin na 
zegarze.  

lekcji. Nie może 

skonstruować 
samodzielnie 
pytania. Podając 
nazwy 
przedmiotów i 
godziny, nie 
odpowiada pełnymi 
zdaniami. Popełnia 
liczne błędy. 

Radzi sobie z 
udzielaniem 
odpowiedzi. Podaje 
nazwy przedmiotów 
oraz godziny. 
Popełnia duże błędy. 

odpowiedzi. 
Podaje nazwy 
przedmiotów 
oraz godziny. 

godziny. 

Słownictwo. 
Zakres:  
czas – 
konstrukcja 
What’s the 
time? oraz 
podawanie 
czasu w pełnym 
zakresie; szkoła. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 
 

Ma problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia 
błędy. 

Stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowany
m na lekcji. 

Stosuje samodzielnie 
pełny zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik have 
got – liczba 
pojedyncza  
i mnoga  
w pytaniach 
oraz krótkich 
odpowiedziach. 

Uczeń nie potrafi bez 
pomocy nauczyciela 
odnaleźć w tekście 
żadnych zdań z 
formami czasownika 
have got. Nie potrafi 
na podstawie tabelki. 
ułożyć pytań ani 
odpowiedzi. 

Odnajduje w 
tekście niektóre 
formy czasownika 
have got, 
popełnia bardzo 
liczne błędy, 
układając pytania 
oraz odpowiedzi 
do nich na 
podstawie tabelki. 

Odnajduje w tekście 
większość form 
czasownika have 
got, ale popełnia 
błędy, układając 
pytania  
i udzielając 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki. 

Poprawnie 
odnajduje  
w tekście 
większość form 
czasownika have 
got. 
Popełnia drobne 
błędy, układając 
pytania  
i udzielając 
odpowiedzi na 
podstawie 
tabelki. 

Bezbłędnie odnajduje w 
tekście wszystkie formy 
czasownika have got  
oraz na ogół poprawnie 
układa pytania  
i odpowiedzi na 
podstawie tabelki. 

Uczeń sprawnie  
i z łatwością odnajduje w 
tekście wszystkie formy 
czasownika have got  
oraz bezbłędnie układa pytania 
i odpowiedzi na podstawie 
tabelki. Na ogół poprawnie 
układa pytania i odpowiedzi 
również bez wykorzystania 
tabelki.  

 

Unit 3c   School language 
Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 

Nie rozumie sensu 

dialogów i w związku z 

tym nie potrafi 

Ma duży problem  
z dopasowaniem 
nazw pomieszczeń 

Raczej poprawnie 
dopasowuje nazwy 
pomieszczeń do 

Raczej poprawnie 
dopasowuje 
nazwy 

Rozumie 
zaprezentowane dialogi  
i bezbłędnie dopasowuje 

Doskonale rozumie 
zaprezentowane dialogi  
i bezbłędnie dopasowuje 
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pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 
Znajduje w 
tekście określone 
informacje.  

dopasować nazw 

pomieszczeń do 

tekstów. Nie potrafi 

znaleźć w tekście 

usłyszanych wyrażeń. 
 

do dialogów i 
ogólnym 
zrozumieniem 
tekstu. Bardziej 
zgaduje. Wyszukuje 
w tekście tylko 
niektóre usłyszane 
wyrażenia. 

dialogów, ale 
rozumie tylko 
pojedyncze proste 
zdania. Wyszukuje w 
tekście tylko niektóre  
usłyszane wyrażenia. 

pomieszczeń do 
dialogów, ale nie 
rozumie 
wszystkich 
zamieszczonych 
słów.  
W większości 
poprawnie 
wyszukuje w 
tekście usłyszane 
wyrażenia.  

nazwy pomieszczeń do 
tekstów.  
Poprawnie wyszukuje w 
tekście usłyszane 
wyrażenia.  

nazwy pomieszczeń do 
tekstów. Z  łatwością wyszukuje 
w tekście usłyszane wyrażenia. 
 

 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i 
logiczne  

wypowiedzi 
pisemne.  
Opisuje miejsca. 

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

Na podstawie 
wzoru uczeń 
tworzy bardzo 

krótki opis swojej 

szkoły, popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Na podstawie wzoru 
uczeń tworzy bardzo 

krótki opis swojej 
szkoły. Popełnia 
liczne błędy. 

Na podstawie 
wzoru uczeń 
tworzy 

kilkuzdaniowy 
opis swojej 
szkoły. Popełnia 
drobne błędy. 

Na podstawie wzoru 

uczeń bezbłędnie tworzy 

opis swojej szkoły w 
kilku prostych zdaniach. 

Na ogół na podstawie wzoru 
ale również z wykorzystaniem 
własnych pomysłów, uczeń 

bezbłędnie tworzy opis swojej 

szkoły. Buduje poprawne 
zdania, używa bogatego 
słownictwa.  

Słownictwo. 
Zakres:  
miejsca  
i przedmioty  
w szkole, 
typowe zwroty 
nauczyciela  
i uczniów. 

Uczeń na ogół nie 
rozumie ani nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować zwrotów 
typowych  dla 
nauczyciela lub 
uczniów na lekcji. W 
opisie swojej szkoły 
używa bardzo 
ubogiego słownictwa  
z tego zakresu. 
Popełnia liczne błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie.  

Uczeń rozpoznaje 
tylko niektóre 
zwroty typowe 
dla nauczyciela 
lub uczniów na 
lekcji, popełnia 
liczne błędy przy 
ich zastosowaniu. 
W opisie swojej 
szkoły 
wykorzystuje 
tylko najprostsze 
słowa z tego 
zakresu. Popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń rozpoznaje  
i stosuje tylko 
niektóre zwroty 
typowe dla sytuacji 
szkolnych.  
W opisie swojej 
szkoły wykorzystuje 
tylko część 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia błędy. 

Uczeń rozpoznaje  
i stosuje typowe 
zwroty używane 
na lekcji, zarówno 
przez nauczycieli, 
jak i uczniów. 
Stosuje 
słownictwo  
z tego zakresu, 
opisując swoją 
szkołę. Popełnia 
drobne błędy. 

Uczeń rozpoznaje  
i na ogół bezbłędnie 
stosuje typowe zwroty 
używane na lekcji, 
zarówno przez 
nauczycieli, jak i 
uczniów. Tworzy opis 
szkoły, wykorzystując  
słownictwo w zakresie 
podanym na lekcji. 

Uczeń bezbłędnie rozpoznaje  
i z łatwością stosuje typowe 
zwroty używane na lekcji, 
zarówno przez nauczycieli, jak i 
uczniów. Tworzy opis szkoły, 
wykorzystując w pełni 
słownictwo w zakresie 
podanym na lekcji. 
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Gramatyka. 
Zakres: 
liczba mnoga 
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 popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając tekst 
odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub 
mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń popełnia 
błędy, uzupełniając 
tekst odpowiednio 
liczbą pojedynczą lub 
mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia tekst 
odpowiednio 
liczbą pojedynczą 
lub mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń poprawnie 
uzupełnia tekst 
odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń z łatwością i bezbłędnie 
uzupełnia tekst odpowiednio 
liczbą pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. Stosuje 
poznane zasady w 
wypowiedziach ustnych i 
pisemnych. 

 

Unit 4   Home sweet home 

 

Nowa Podstawa 

Programowa.  

Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit 4a   The Amazing Journey: A beautiful house 
Uczeń rozumie  
proste 
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 

ogólnego sensu 

zaprezentowanego 

tekstu The Amazing 
Journey: A beautiful 
house. Ma problemy 

ze zrozumieniem 

najprostszych 

wypowiedzi 

bohaterów.  

Nie potrafi 
poprawnie ocenić, 
czy zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowaneg
o tekstu – bardziej 
na podstawie 
ilustracji do 
tekstu The 
Amazing Journey: 
A beautiful house. 
Rozumie tylko 
najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie 
potrafi poprawnie 
ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów, ale 
rozumie ogólny sens 
tekstu The Amazing 
Journey: A beautiful 
house. Popełnia 
błędy, starając się 
ocenić, czy zgodnie 
z treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

W większości 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów 
czytanki The 
Amazing Journey: 
A beautiful house.  
W większości 
poprawnie 
potrafi ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy 
też fałszywe. 

Rozumie treść czytanki 
The Amazing Journey: 
A beautiful house. 
Zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 
Potrafi poprawnie 
ocenić, czy zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, 
czy też fałszywe. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki The Amazing Journey: A 
beautiful house. – zarówno 
słownictwo, jak i zastosowane 
konstrukcje gramatyczne.  
Potrafi bezbłędnie ocenić, czy 
zgodnie z treścią czytanki 
zaprezentowane zdania są 
prawdziwe, czy też fałszywe, 
oraz uzasadnić swoją decyzję.  
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też fałszywe. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i 
logiczne  
wypowiedzi 
ustne. 
Opisuje 
miejsca. 

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

Stara się prowadzić 
dialog w parach. 
Ma duże problemy 
ze 
skonstruowaniem 
pytań, potrafi 
odpowiadać. 
Popełnia liczne 
błędy wpływające 
na zrozumienie 
jego wypowiedzi. 

Stara się prowadzić 
dialog w parach. 
Pyta i opisuje 
wybrane 
pomieszczenia w 
domu. Popełnia 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Prowadząc w 
parach dialog, 
zadaje pytania  
i opisuje wybrane 
pomieszczenia 
oraz ich 
wyposażenie, 
popełniając 
niewielkie błędy. 

Bezbłędnie prowadzi 
dialog w parach, 
opisując wybrane 
pomieszczenia w domu 
oraz ich wyposażenie. 

Z łatwością prowadzi dialog w 

parach. Bezbłędnie konstruuje 

pytania i odpowiedzi. Ma 

prawidłową wymowę. 

Słownictwo. 
Zakres: 
pomieszczenia, 
wyposażenie 
domu. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na 

lekcji. 
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa  w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. Popełnia 
błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowany
m na lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie  
i poprawnie pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny zestaw 

słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
konstrukcja 
There is / There 
are. 

Uczeń 
niepoprawnie 
uzupełnia zdania 
konstrukcją There 
is/isn’t lub There 
are/aren’t. 
Trudności sprawia 
mu zarówno 
odróżnienie  liczby 
pojedynczej i 
mnogiej, jak i 
formy twierdzącej i 
przeczącej.  

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, 
uzupełniając 
zdania 
konstrukcją There 
is/isn’t lub There 
are/aren’t. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając zdania 
konstrukcją There 
is/isn’t lub There 
are/aren’t. 

Uczeń popełnia 
drobne błędy, 
uzupełniając 
zdania 
konstrukcją There 
is/isn’t lub There 
are/aren’t. 

Uczeń bezbłędnie 
uzupełnia zdania, 
wpisując There 
is/isn’t lub There 
are/aren’t. 

Uczeń sprawnie  
i z łatwością uzupełnia zdania, 
wpisując There is/isn’t lub There 

are/aren’t. Swobodnie używa 

tych konstrukcji w 
wypowiedziach ustnych. 

 

 

Unit 4b   An unusual house 
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Uczeń rozumie  
proste 
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje  w 
tekście określone 
informacje.  

Nie rozumie sensu 

zaprezentowanego 
tekstu 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. 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowanego 
tekstu  – bardziej 
na podstawie 
ilustracji. Rozumie 
tylko najprostsze 
zdania lub ich 
fragmenty. W 
większości nie 
potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie treści 
czytanki An unusual 
house, ale rozumie 
ogólny sens tekstu. 
Popełnia liczne 
błędy, starając się 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

W większości 
rozumie treść 
czytanki An 
unusual house 
oraz jej ogólny 
sens. W 
większości 
poprawnie 
potrafi 
odpowiedzieć na 
pytania zgodnie z 
treścią czytanki. 

Rozumie treść czytanki 
An unusual house – 
zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania zgodnie z 
treścią czytanki. 

Bez trudu rozumie treść czytanki 
An unusual house. Doskonale 
rozumie zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
zgodnie z treścią czytanki. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 
ustne. Opisuje 
miejsca. 

Pracując w parach, 
nie rozumie 
zadawanych przez 
rozmówcę pytań i 
nie potrafi udzielić  

odpowiedzi. Nie 
potrafi samodzielnie 
zadać  pytań 
dotyczących wyglądu 
zewnętrznego domu. 

Pracując w parach, 
ma duże problemy 
ze zrozumieniem 
zadawanych przez 
rozmówcę pytań, 

udzieleniem 
odpowiedzi oraz 
zadaniem swoich 
pytań dotyczących 
wyglądu 
zewnętrznego 
domu. 

Pracując w parach, 
ma duże problemy ze 
skonstruowaniem 
pytań, aby 

dowiedzieć się, który 

dom wybrał jego 
rozmówca. Popełnia 
drobne błędy, 
udzielając 
odpowiedzi. 

Pracując w 
parach, prawie 
bezbłędnie 
zadaje pytania, 
aby dowiedzieć 

się, który dom 

wybrał jego 
rozmówca. 
Popełnia drobne 
błędy, udzielając 
odpowiedzi. 

Pracując w parach, 
bezbłędnie zadaje 
pytania, aby 
dowiedzieć się, który 

dom wybrał jego 
rozmówca. Udziela 
poprawnych 
odpowiedzi. 

Pracując w parach, swobodnie i 
bezbłędnie zadaje pytania, aby 

dowiedzieć się, który dom 

wybrał jego rozmówca. Udziela 
poprawnych odpowiedzi. Ma 
poprawną wymowę.  

Słownictwo. 
Zakres: 
dom  – opis 
domu, 
pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenia. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na 

lekcji. Nie potrafi bez 

pomocy nauczyciela 

dopasować wyrazów 

do obrazków.  
 

Uczeń ma 
problemy  
z zastosowaniem 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. Popełnia 
bardzo liczne błędy, 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji, dopasowując 
wyrazy do obrazków. 
Popełnia błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowany
m na lekcji, 
dopasowując 
wyrazy do 
obrazków. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie  
i poprawnie pełny 
zestaw słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 
Dopasowuje wyrazy 
do obrazków. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny zestaw 

słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. Z 

łatwością dopasowuje wyrazy do 

obrazków.  
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dopasowując 
wyrazy do 
obrazków. 

Gramatyka. 
Zakres: przedimek 
określony the. 

Uczeń nie potrafi 
uzupełnić tekstu 
przedimkiem a/an 
lub the. 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne 
błędy, uzupełniając 
tekst przedimkiem 
a/an lub the. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
tekst przedimkiem 
a/an lub the. 

Uczeń popełnia 
drobne błędy, 
uzupełniając 
tekst 
przedimkiem 
a/an lub the. 

Uczeń bezbłędnie 
uzupełnia tekst, 
wpisując przedimek 
a/an lub the. 

Uczeń bezbłędnie uzupełnia 
tekst, wpisując przedimek a/an 
lub the. Potrafi uzasadnić swój 
wybór. 

 

Unit 4c   Tidy up your room! 
Uczeń rozumie  
proste wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną myśl 
tekstu. 

Na ogół nie potrafi 
dopasować 
obrazków do 
dialogów Tidy up 
your room! Nie 
rozumie  głównej 
myśli tekstu. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych zdań 
lub ich 
fragmentów. 

Ma problem  
z dopasowaniem 
obrazków do 
dialogów Tidy up 
your room! oraz 
ogólnym 
zrozumieniem 
tekstu. Rozumie 
tylko najprostsze 
zdania lub ich 
fragmenty. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje obrazki 
do dialogów Tidy up 
your room!, ale 
rozumie tylko 
pojedyncze proste 
zdania. 

W większości 
poprawnie 
dopasowuje 
obrazki do 
dialogów Tidy up 
your room! 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialogi Tidy up your 
room! oraz bezbłędnie 
dopasowuje obrazki do 
tekstów. 

Doskonale rozumie 
zaprezentowane dialogi  
i bezbłędnie dopasowuje 
obrazki do tekstów.  

Znajduje w 
tekście określone 
informacje 

Nie potrafi 
wyszukać w 
tekście 
fragmentów 
pasujących do 
obrazków.  

Wyszukuje w 
tekście Tidy up your 
room! nieliczne  
fragmenty pasujące 
do obrazków.  

Wyszukuje w tekście 
Tidy up your room! 
niektóre fragmenty 
pasujące do obrazków. 

W większości 
poprawnie 
wyszukuje w 
tekście Tidy up 
your room! 
fragmenty pasujące 
do obrazków. 

W pełni poprawnie 
wyszukuje w tekście 
Tidy up your room! 
fragmenty pasujące do 
obrazków. 

Z łatwością i bezbłędnie 

wyszukuje w tekście Tidy up 
your room! fragmenty 
pasujące do obrazków. 

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

Opowiada  
o czynnościach z 
teraźniejszości. 

Nie potrafi ułożyć 
dialogu 
dotyczącego 
sprzątania pokoju,  
popełnia błędy 

uniemożliwiające 
zrozumienie lub 

Stara się ułożyć  
i zaprezentować 
dialog dotyczący 
sprzątania pokoju, 
ale popełnia błędy 

znacznie 
wpływające na 

Układa i prezentuje 
dialog dotyczący 
sprzątania pokoju. 
Popełnia błędy 

wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Układa i 
prezentuje 
dialog dotyczący 
sprzątania 
pokoju. Nie 
popełnia błędów 

wpływających na 

Sprawnie układa i 
płynnie prezentuje 
dialog dotyczący 
sprzątania pokoju. Nie 

popełnia większych 
błędów. 

Płynnie i bezbłędnie 

prezentuje dialog dotyczący 
sprzątania pokoju. Ma dobrą 
wymowę i intonację. 
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nie podejmuje 
prób. 

zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

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

Nie potrafi napisać  
tekstu ogłoszenia o 
sprzedaży domu 
oraz ma problemy 
z odpowiedzią na 
pytania 
pomocnicze. 
Popełniane błędy 
uniemożliwiają  
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Tworząc tekst 
ogłoszenia o 
sprzedaży domu 
oraz odpowiadając 
na pytania 
pomocnicze, 
popełnia bardzo 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Tworzy ogłoszenie  
o sprzedaży domu, 
odpowiadając 
wcześniej na pytania 
pomocnicze, ale 
popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

W większości 
poprawnie 
tworzy tekst 
ogłoszenia  
o sprzedaży 
domu, 
odpowiadając 
wcześniej na 
pytania 
pomocnicze. 

Poprawnie odpowiada 
na pytania, a następnie 
na podstawie 
odpowiedzi tworzy 
tekst ogłoszenia  
o sprzedaży domu. Nie 
popełnia większych 
błędów. 

Bezbłędnie odpowiada na 

pytania i tworzy spójny tekst 

ogłoszenia o sprzedaży 

domu. Używa poprawnej 

pisowni. 

Słownictwo. Zakres: 
przyimki miejsca, 
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 popełnia 
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi 
ustnych i 
pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo  
z tego zakresu, 
popełniając liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych, jak i 
pisemnych. 

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

 

Unit 5   Enjoy your meal! 

 

Nowa Podstawa 

Programowa.  

Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit 5a   The Amazing Journey: It’s lunch time 
Uczeń rozumie  
proste wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  

Nie rozumie 

ogólnego sensu 

zaprezentowanego 

tekstu The Amazing 
Journey: It’s lunch 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowanej 
czytanki The 
Amazing Journey: 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 

W większości 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 

Rozumie treść 
czytanki The 
Amazing Journey: It’s 
lunch time. Zarówno 
słownictwo, jak i 

Doskonale rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey:  It’s lunch time. 
Zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
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Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

time. Ma problemy 

ze zrozumieniem 

najprostszych 

wypowiedzi 

bohaterów.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
wskazać na 
podstawie tekstu 
właściwych 
wyrazów w 
podanych zdaniach.  

It’s lunch time. 
bardziej na 
podstawie 
ilustracji niż 
samego tekstu. 
Rozumie tylko 
najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie 
potrafi poprawnie 
wskazać  na 
podstawie tekstu 
właściwych 
wyrazów  
w podanych 
zdaniach. 

bohaterów, ale 
rozumie ogólny sens 
tekstu The Amazing 
Journey: It’s lunch 
time. Popełnia 
liczne błędy, 
wskazując na 
podstawie tekstu 
właściwe wyrazy w 
podanych zdaniach. 

bohaterów 
czytanki The 
Amazing 
Journey: It’s 
lunch time. Na 
podstawie tekstu 
potrafi w 
większości 
poprawnie 
wskazać 
właściwe wyrazy 
w podanych 
zdaniach. 

zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. Na 
podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
wskazać właściwe 
wyrazy w podanych 
zdaniach. 

gramatyczne są dla niego 
zrozumiałe.  Potrafi z 
łatwością i bezbłędnie wskazać 
właściwe wyrazy w podanych 
zdaniach. 

Uczeń rozumie 
proste  wypowiedzi 
ustne.  
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
podkreślić 
usłyszanych 
określeń.  

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
próbując 
podkreślić 
usłyszane 
określenia.  

Popełnia  liczne 
błędy, próbując 
podkreślić usłyszane 
określenia. 

Na podstawie 
nagrania w 
większości 
poprawnie 

podkreśla 
usłyszane 
określenia.  

Na podstawie 
nagrania poprawnie 

podkreśla usłyszane 
określenia. 

 Na podstawie nagrania   z 
łatwością i bezbłędnie 
podkreśla usłyszane określenia. 
Potrafi prawidłowo wymówić 
wszystkie usłyszane wyrazy.  

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne 
wypowiedzi 
ustne.  
Opowiada o 
doświadczeniach 
z teraźniejszości.  

Pracując w 
parach, ma 
problemy z 
ułożeniem i 
zaprezentowanie
m dialogu 
dotyczącego 
drugiego 
śniadania. Błędy i 
braki w 
słownictwie 
uniemożliwiają 

Pracując w parach, 
stara się ułożyć  
i zaprezentować 
dialog dotyczący 
drugiego śniadania, 
ale popełnia błędy 
znacznie 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
układa i prezentuje 
dialog dotyczący 
drugiego śniadania, 
jednak popełnia 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w 
parach, układa i 
prezentuje dialog 
dotyczący 
drugiego 
śniadania. Nie 
popełnia błędów 
wpływających na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
sprawnie układa i 
płynnie prezentuje 
dialog dotyczący 
drugiego śniadania. 
Nie popełnia 
większych błędów. 

Pracując w parach, sprawnie 
układa oraz płynnie i 
bezbłędnie prezentuje dialog 
dotyczący drugiego 
śniadania. Ma bardzo dobrą 
wymowę.  
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zrozumienie 
wypowiedzi. 

Słownictwo. 
Zakres: żywienie –  
jedzenie oraz picie, 
rodzaje posiłków, 
przymiotniki 
opisujące jedzenie. 

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

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi 
ustnych  
i pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo  
z tego zakresu, 
popełniając liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych, jak i 
pisemnych. 

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

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

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować 
określeń 
a/an/some przy 
rzeczownikach 
policzalnych oraz 
niepoliczalnych. Ma 
problem z 
zastosowaniem 
wyrazów, nawet 
gdy korzysta z 
pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń ma problem  
z zastosowaniem 
określeń 
a/an/some przy 
rzeczownikach 
policzalnych oraz 
niepoliczalnych. 
Popełnia liczne 
błędy. 

Uczeń popełnia 
błędy, stosując 
określenia 
a/an/some przy 
rzeczownikach 
policzalnych oraz 
niepoliczalnych. 

Uczeń rozróżnia 
rzeczowniki 
policzalne  
i niepoliczalne.  
W większości 
poprawnie 
stosuje 
a/an/some, 
zakreślając 
właściwe wyrazy 
w zdaniach. 

Uczeń rozróżnia 
rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne. 
Poprawnie stosuje 
a/an/some, zakreślając 
właściwe wyrazy  
w podanych zdaniach. 

Uczeń z łatwością  rozróżnia 
rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne. Bezbłędnie 
stosuje a/an/some, 
zakreślając właściwe wyrazy  
w podanych zdaniach. 

 

Unit 5b   Food around the world 

Uczeń rozumie  
proste wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną myśl 
tekstu.   

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanej 
czytanki Food 
around the world  
nawet z 

wykorzystaniem 

strategii 

stosowanych dla 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowanej 
czytanki Food 
around the world. 
Bardziej na 
podstawie ilustracji 
niż samego tekstu. 

Stara się zrozumieć 
ogólny sens czytanki 
Food around the 
world. Zarówno 
słownictwo, jak i 
zastosowane 
konstrukcje 

gramatyczne nie są 

W większości 
rozumie treść 
czytanki Food 
around the 
world. Zarówno 
słownictwo, jak i 
zastosowane 
konstrukcje 

Rozumie treść czytanki 
Food around the 
world. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 

gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 

Bez trudu rozumie treść 
czytanki Food around the 
world. Doskonale rozumie 
zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. 



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 

 

ułatwienia 

zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
prostych zdań i 
wyrażeń. 

Rozumie tylko 
niektóre zdania 
albo ich fragmenty. 

dla niego w 
większości 
zrozumiałe. 

gramatyczne są 
dla niego raczej 
zrozumiałe. 

Znajduje w 
tekście określone 
informacje 

Nie potrafi 
samodzielnie 
wyszukać w 

tekście tekście 

Food around the 
world 
potrzebnych 
informacji, na 
ogół 
niepoprawnie 
łączy ze sobą 
fragmenty 
podanych zdań.  

Wyszukuje w 
tekście Food 
around the world 
tylko niektóre 
potrzebne 
informacje i 
popełnia liczne 
błędy, łącząc 
fragmenty 
podanych  zdań. 

Wyszukuje w tekście 
Food around the 
world tylko niektóre 
potrzebne 
informacje. 
Popełnia błędy, 
łącząc fragmenty 
podanych  zdań.  

W większości 
poprawnie 
wyszukuje w 
tekście Food 
around the world 
potrzebne 
informacje  
i łączy fragmenty 
podanych zdań. 

Poprawnie wyszukuje 
w tekście Food around 
the world potrzebne 
informacje i łączy  
fragmenty podanych  
zdań. 

Sprawnie i właściwie 

wyszukuje w tekście Food 
around the world potrzebne 
informacje i bezbłędnie łączy 
fragmenty zdań.  

 

Uczeń rozumie 
proste  wypowiedzi 
ustne. Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje.  

Nie potrafi wybrać 
na podstawie 
nagrania 
zdecydowanej 
większości  nazw 
produktów w 
przepisach 
kulinarnych. Gubi 
się, śledząc tekst. 

Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
próbując wybrać  
na podstawie 
nagrania nazwy 
produktów w 
przepisach 
kulinarnych. Gubi 
się, śledząc tekst. 

Popełnia liczne 
błędy, wybierając  na 
podstawie nagrania 
nazwy produktów w  
przepisach  
kulinarnych. 

Na podstawie 
nagrania  
w większości 
poprawnie 
wybiera nazwy 
produktów w 
przepisach 
kulinarnych. 

Na podstawie nagrania  
poprawnie wybiera 
nazwy produktów w 
przepisach 
kulinarnych. 

Na podstawie nagrania z 

łatwością i bezbłędnie wybiera 

nazwy produktów w przepisach 
kulinarnych. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne  
wypowiedzi ustne. 
Opowiada  
o wydarzeniach z 
teraźniejszości.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
zadawać pytań, ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
pytań dotyczących 
zawartości koszyka 
piknikowego i 

Stara się zadawać 
pytania i udzielać 
odpowiedzi 
dotyczących 
zawartości koszyka 
piknikowego, 
jednak popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Zadając pytania lub 
udzielając 
odpowiedzi 
rozmówcy 
dotyczących 
zawartości koszyka 
piknikowego, 
popełnia liczne 

Pracując w 
parach, sprawnie 
zadaje pytania  
i odpowiada na 
pytania 
rozmówcy 
dotyczące 
zawartości 

Pracując w parach, 
sprawnie zadaje 
pytania  
i odpowiada na 
pytania rozmówcy 
dotyczące zawartości 
koszyka piknikowego. 
Nie popełnia przy tym 

Pracując w parach, sprawnie i 
bezbłędnie zadaje pytania  
i odpowiada na pytania 
rozmówcy dotyczące 
zawartości koszyka 
piknikowego. Ma dobrą 
wymowę.  
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odpowiedzią na 
nie. Błędy, które 
popełnia, 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

błędy. koszyka 
piknikowego. 
Popełnia drobne 
błędy w 
wypowiedzi. 

większych błędów. 

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. 

Uczeń 
popełnia 
bardzo liczne 
błędy 
wpływające 
na 
zrozumienie 
jego 
wypowiedzi 
ustnych i 
pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo z tego 
zakresu, popełniając 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie 
zarówno jego 
wypowiedzi 
ustnych, jak i 
pisemnych. 

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

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

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

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając 
zdania wyrazami 
some lub any. 

Uczeń popełnia 
błędy, uzupełniając 
zdania wyrazami 
some lub any. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie i 
raczej ze 
zrozumieniem 
uzupełnia zdania, 
wpisując some 
lub any. 

Uczeń poprawnie i ze 
zrozumieniem 
uzupełnia zdania, 
wpisując some lub 
any. 

Uczeń z łatwością  i bezbłędnie 
uzupełnia zdania, wpisując 
some lub any. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 5c   Funny things about food 
Uczeń rozumie  
proste wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną myśl 

Nie rozumie  
głównej myśli 
zaprezentowanej 
czytanki Funny 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowanej 
czytanki Funny 

Stara się zrozumieć 
ogólny sens czytanki 
Funny things about 
food. Poprawnie 

W większości 
rozumie treść 
czytanki Funny 
things about 

Rozumie treść czytanki 
Funny things about 
food. Poprawnie 
wskazuje wyrażenia, za 

Doskonale rozumie treść 
czytanki Funny things about 
food. Z łatwością i  poprawnie 
wskazuje wyrażenia, za 
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tekstu. 
Znajduje w tekście 
określone 
informacje.  

things about food. 
Ma problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych zdań 
lub ich 
fragmentów. Nie 
potrafi wskazać 
wyrażeń, za 
pomocą których 
ktoś proponuje coś 
do jedzenia lub o 
coś prosi. 

things about food 
bardziej na 
podstawie 
ilustracji niż 
samego tekstu. 
Rozumie tylko 
niektóre zdania 
albo ich 
fragmenty. 
Wskazuje tylko 
niektóre proste 
wyrażenia, za 
pomocą których 
ktoś proponuje 
coś do jedzenia 
lub o coś prosi. 

wskazuje niektóre 
wyrażenia, za 
pomocą których ktoś 
proponuje coś do 
jedzenia lub o coś 
prosi. 

food. Poprawnie 
wskazuje 
większość 
wyrażeń, za 
pomocą których 
ktoś proponuje 
coś do jedzenia 
lub o coś prosi. 

pomocą których ktoś 
proponuje coś do 
jedzenia lub o coś 
prosi. 

pomocą których ktoś 
proponuje coś do jedzenia lub 
o coś prosi. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne  i logiczne 
wypowiedzi 
ustne. 
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić ani 
zaprezentować 
dialogu,  
w którym 
proponuje, prosi, 
dziękuje lub 
odmawia czegoś 
do jedzenia. 
Liczne błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Popełnia liczne 
błędy, 
uzupełniając  
i prezentując 
dialog,  
w którym 
proponuje, prosi, 
dziękuje lub 
odmawia czegoś 
do jedzenia. 

Popełnia błędy, 
uzupełniając  
i prezentując dialog,  
w którym 
proponuje, prosi, 
dziękuje lub 
odmawia czegoś do 
jedzenia. 

W większości 
poprawnie 
uzupełnia i 
prezentuje 
dialog, w którym 
proponuje, prosi, 
dziękuje lub 
odmawia czegoś 
do jedzenia. 

Poprawnie uzupełnia  
i prezentuje dialog,  
w którym proponuje, 
prosi, dziękuje lub 
odmawia czegoś do 
jedzenia. 

Bezbłędnie uzupełnia  
i swobodnie  prezentuje dialog,  
w którym proponuje, prosi, 
dziękuje lub odmawia czegoś 
do jedzenia. Ma poprawną 
wymowę.  

Uczeń reaguje 
ustnie  
w typowych 
sytuacjach. 
Pyta o pozwolenie, 
wyraża prośbę.  

Pracując w 
parach, nie potrafi 
samodzielnie  
poprosić o coś 
koleżankę/ 
kolegę lub 

Pracując w parach, 
stara się poprosić o 
coś koleżankę/ 
kolegę lub zapytać 
o pozwolenie, ale 
popełnia znaczące 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, gdy 
prosi o coś 
koleżankę/ kolegę 
lub pyta o 
pozwolenie. 

Pracując w 
parach,  
w większości 
poprawnie prosi 
o coś koleżankę/ 
kolegę lub pyta  

Pracując w parach, 
poprawnie prosi o 
coś koleżankę/kolegę 
lub pyta o 
pozwolenie. 

Pracując w parach, swobodnie 
i bezbłędnie prosi o coś 
koleżankę/kolegę lub pyta o 
pozwolenie. Ma prawidłową 
wymowę i intonację.  
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zapytać o 
pozwolenie. 
Liczne  błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

błędy bardzo 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

o pozwolenie. 

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

Na podstawie 
wzoru zaproszenia 
tworzy tekst 
swojego 
zaproszenia na 
przyjęcie, 
popełniając bardzo 
liczne błędy 
utrudniające 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Na podstawie wzoru 
zaproszenia tworzy 
tekst swojego 
zaproszenia na 
przyjęcie, 
popełniając liczne 
błędy. 

Na podstawie 
wzoru 
zaproszenia 
tworzy tekst 
swojego 
zaproszenia na 
przyjęcie, 
popełniając 
drobne błędy. 

Na podstawie wzoru 
zaproszenia poprawnie 
tworzy tekst swojego 
zaproszenia na 
przyjęcie. 

Na podstawie wzoru 
zaproszenia z łatwością i 
bezbłędnie tworzy tekst 
swojego zaproszenia na 
przyjęcie. Używa bogatego 
słownictwa oraz poprawnej 
pisowni i interpunkcji.  

Słownictwo. 
Zakres:  
wyrażenia 
związane  
z zamawianiem  
i oferowaniem 
jedzenia. 

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

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi 
ustnych  
i pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo z tego 
zakresu, popełniając 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych, jak i 
pisemnych 

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

Gramatyka. Zakres: 
czasownik can – 
prośba, pytanie  
o pozwolenie. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować 
czasownika can do 
wyrażenia prośby 
ani pytania o 

Uczeń popełnia 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, 
stosując czasownik 

Uczeń popełnia 
błędy, stosując 
czasownik can do 
wyrażenia prośby 
lub pytania o 
pozwolenie. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
stosuje czasownik 
can, wyrażając 
prośby lub 

Uczeń poprawnie 
stosuje czasownik can, 
wyrażając prośby lub 
pytania  
o pozwolenie. 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie  
stosuje czasownik can, 
wyrażając prośby lub pytania  
o pozwolenie. 
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pozwolenie. Ma 
problem z 
zastosowaniem 
czasownika, nawet 
gdy korzysta z 
pomocy 
nauczyciela. 

can do wyrażenia 
prośby lub pytania 
o pozwolenie. 

pytania  
o pozwolenie. 

 

 

Unit 6   What do you do in your free time? 

 

Nowa Podstawa 

Programowa.  

Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit 6a   The Amazing Journey: I can’t walk any more 
Uczeń rozumie  
proste 
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie 

ogólnego sensu 

zaprezentowanego 

tekstu The Amazing 
Journey: I can’t walk 
any more. Ma 

problemy ze 

zrozumieniem 

najprostszych 

wypowiedzi 

bohaterów.  

Nie potrafi 
poprawnie ocenić, 
czy zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, 
czy też fałszywe. 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowaneg
o tekstu – bardziej 
na podstawie 
ilustracji do 
tekstu The 
Amazing Journey: 
I can’t walk any 
more. Rozumie 
tylko najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów.  
W większości nie 
potrafi poprawnie 
ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów, ale 
rozumie ogólny sens 
tekstu The Amazing 
Journey: I can’t walk 
any more. Popełnia 
błędy, starając się 
ocenić, czy zgodnie 
z treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

W większości 
rozumie ogólny 
sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów 
czytanki The 
Amazing Journey: 
I can’t walk any 
more.  
W większości 
poprawnie potrafi 
ocenić, czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy 
też fałszywe. 

Rozumie treść czytanki 
The Amazing Journey: I 
can’t walk any more. 
Zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 
Potrafi poprawnie 
ocenić, czy zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, 
czy też fałszywe. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki The Amazing Journey: 
I can’t walk any more. – 
zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne.  Potrafi 
bezbłędnie  ocenić, czy 
zgodnie z treścią czytanki 
zaprezentowane zdania są 
prawdziwe, czy też fałszywe, 
oraz uzasadnić swoją decyzję. 
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też fałszywe. 

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje.  

Pracując w parach, 
nie potrafi 
samodzielnie  
zadawać pytań 
koleżance/koledze. 
Nie potrafi skorzystać 
z podanego wzoru. 

Pracując w parach, 
stara się zadawać 
pytania 
koleżance/koledze, 
ale popełnia przy 
tym znaczące błędy 
bardzo wpływające 
na zrozumienie 
jego wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, gdy 
zadaje pytania 
koleżance/koledze. 

Pracując w 
parach,  
w większości 
poprawnie zadaje 
pytania 
koleżance/koledz
e. 

Pracując w parach, 
poprawnie zadaje 
pytania 
koleżance/koledze 
oraz udziela 
odpowiedzi. 

Pracując w parach, swobodnie 
i bezbłędnie zadaje pytania 
koleżance/koledze oraz udziela 
odpowiedzi. Używa bogatego 
słownictwa.  

Słownictwo. 
Zakres: 
nazwy zwierząt 
oraz ich cechy, 
zwyczaje 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 popełnia 
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi 
ustnych  
i pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo  
z tego zakresu, 
popełniając błędy 
wpływające na 
zrozumienie, 
zarówno jego 
wypowiedzi ustnych, 
jak i pisemnych. 

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

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

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

stosuje słownictwo z zakresu  

w wypowiedziach pisemnych, 
jak i ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik can – 
twierdzenia, 
przeczenia, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować 
czasownika can 
(twierdzenia, 
przeczenia, pytania i 
krótkie odpowiedzi). 
Ma problem z 
zastosowaniem 
czasownika, nawet 
gdy korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

 

Uczeń popełnia 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, 
stosując czasownik 
can (twierdzenia, 
przeczenia, pytania 
i krótkie 
odpowiedzi). 

Uczeń popełnia 
błędy, stosując 
czasownik can 
(twierdzenia, 
przeczenia, pytania i 
krótkie odpowiedzi). 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
stosuje czasownik 
can (twierdzenia, 
przeczenia, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi). 

Uczeń poprawnie 
stosuje czasownik can 
(twierdzenia, 
przeczenia, pytania i 
krótkie odpowiedzi). 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie  
stosuje czasownik can 
(twierdzenia, przeczenia, 
pytania i krótkie odpowiedzi). 

 

Unit 6b   Elephant training 
Uczeń rozumie  
proste 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanej 

Rozumie ogólny 
sens 

Sprawia mu 
trudność 

W większości 
rozumie ogólny 

Rozumie treść 
czytanki Elephant 

Bez trudu rozumie treść 
czytanki  Elephant training. 



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 

 

wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

czytanki Elephant 
training nawet 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.  

zaprezentowanej 
czytanki Elephant 
training bardziej 
na podstawie 
ilustracji niż 
samego tekstu. 
Rozumie tylko 
najprostsze 
zdania albo 
fragmenty zdań. 
Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
zamieniając 
wyróżnione 
błędne wyrazy na 
właściwe, zgodne 
z treścią czytanki. 

zrozumienie tekstu 
Elephant training. 
Popełnia liczne 
błędy, zamieniając 
wyróżnione błędne 
wyrazy na właściwe, 
zgodne  
z treścią czytanki. 

sens tekstu oraz 
treść czytanki 
Elephant training. 
Na podstawie 
tekstu w 
większości 
poprawnie 
zamienia 
wyróżnione 
błędne wyrazy na 
właściwe, zgodne 
z treścią czytanki. 

training. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. Na 
podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
zamienić wyróżnione 
błędne wyrazy na 
właściwe, zgodne  
z treścią czytanki. 

Doskonale rozumie zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. Na podstawie 
tekstu potrafi sprawnie i 
bezbłędnie zamienić 
wyróżnione błędne wyrazy na 
właściwe, zgodne  
z treścią czytanki. 

Uczeń rozumie 
proste  
wypowiedzi 
ustne. Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
zrozumieć ani 
zaznaczyć na 
podstawie nagrania 
zajęć wykonywanych 
przez Alice w 
poszczególne dni 
tygodnia. 

Ma duże problemy 
ze zrozumieniem  
i zaznaczeniem na 
podstawie nagrania 
nawet kilku zajęć 
wykonywanych 
przez Alice w 
poszczególne dni 
tygodnia. 

Na podstawia 
nagrania poprawnie 
zaznacza niektóre 
zajęcia wykonywane 
przez Alice w 
poszczególne dni 
tygodnia. 

Na podstawie 
nagrania 
poprawnie 
zaznacza 
większość zajęć 
wykonywanych 
przez Alice w 
poszczególne dni 
tygodnia. 

Na podstawie 
nagrania poprawnie 
zaznacza zajęcia 
wykonywane przez 
Alice  
w poszczególne dni 
tygodnia. 

Na podstawie nagrania z 
łatwością i bezbłędnie 
zaznacza zajęcia wykonywane 
przez Alice  
w poszczególne dni tygodnia. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne  
wypowiedzi ustne 
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości. 

Pracując w parach, 
nie potrafi 
samodzielnie  
opowiedzieć o 
czynnościach 
wykonywanych w 
czasie wolnym. Nie 
potrafi skorzystać z 
podanego wzoru.  

Pracując w parach, 
popełnia liczne 
błędy wpływające 
na zrozumienie 
jego wypowiedzi 
dotyczącej 
czynności 
wykonywanych w 
wolnym czasie. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi 
dotyczącej czynności 
wykonywanych w 
wolnym czasie. 

Pracując w 
parach, popełnia 
drobne błędy, 
opowiadając  
o czynnościach 
wykonywanych  
w wolnym czasie. 

Pracując w parach, 
poprawnie  
opowiada  
o czynnościach 
wykonywanych  
w wolnym czasie. 

Pracując w parach, bezbłędnie 
i swobodnie opowiada  
o czynnościach wykonywanych  
w wolnym czasie. Stosuje 
bogate słownictwo. Ma 
poprawną wymowę.  



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 

 

Słownictwo. 
Zakres: 
czynności życia 
codziennego 
wykonywane 
zazwyczaj oraz  
w wolnym czasie. 

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

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi 
ustnych  
i pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo z tego 
zakresu, popełniając 
błędy wpływające 
na zrozumienie 
zarówno jego 
wypowiedzi 
ustnych, jak i 
pisemnych. 

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

Gramatyka. 
Zakres: 
present simple 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić zdań 
właściwymi formami 
(twierdzącymi lub 
przeczącymi) 
podanych 
czasowników  
w czasie present 
simple. Ma problem z 
zastosowaniem tych 
form, nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 
 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy, 
uzupełniając zdania 
właściwymi 
formami 
(twierdzącymi lub 
przeczącymi) 
podanych 
czasowników  
w czasie present 
simple. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając zdania 
właściwymi 
formami 
(twierdzącymi lub 
przeczącymi) 
podanych 
czasowników w 
czasie present 
simple. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
właściwymi 
formami 
(twierdzącymi lub 
przeczącymi) 
podanych 
czasowników  
w czasie present 
simple. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie 
uzupełnia zdania 
właściwymi formami 
(twierdzącymi lub 
przeczącymi) 
podanych 
czasowników  
w czasie present 
simple. 

 Uczeń swobodnie i bezbłędnie   
uzupełnia zdania właściwymi 
formami (twierdzącymi lub 
przeczącymi) podanych 
czasowników  
w czasie present simple. Na 
ogół poprawnie stosuje te 
formy w wypowiedziach 
ustnych i pisemnych.  

 

 

Unit 6c   Talking about hobbies 
Uczeń rozumie  
proste 
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu. 
Znajduje w tekście 

Nie rozumie  głównej 
myśli 
zaprezentowanej 
czytanki Talking 
about hobbies. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 

Ma problem ze 
zrozumieniem 
tekstu czytanki 
Talking about 
hobbies. Rozumie 
tylko niektóre 
zdania albo ich 

Stara się zrozumieć 
treść czytanki Talking 
about hobbies. Ma 
problem  
z poprawnym 
numerowaniem 
fragmentów dialogu 

W większości 
rozumie treść 
czytanki Talking 
about hobbies.  
W większości 
poprawnie 
numeruje 

Rozumie treść czytanki 
Talking about hobbies. 
Poprawnie numeruje 
fragmenty dialogu we 
właściwej kolejności.  
Na podstawie tekstu 
poprawnie 

Doskonale rozumie treść 
czytanki Talking about 
hobbies. Poprawnie numeruje 
fragmenty dialogu we 
właściwej kolejności.  
Na podstawie tekstu z 
łatwością i bezbłędnie 
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określone 
informacje. 

najprostszych zdań 
lub ich fragmentów. 
Nie potrafi 
poprawnie 
ponumerować 
fragmentów dialogu 
ani dopasować na 
podstawie tekstu 
odpowiedzi do 
pytań.  

fragmenty. W 
większości nie 
potrafi poprawnie 
dopasować na 
podstawie tekstu 
odpowiedzi do 
pytań. 

oraz z 
dopasowaniem 
odpowiedzi do pytań 
na podstawie tekstu. 
Popełnia liczne błędy. 

fragmenty 
dialogu we 
właściwej 
kolejności. Na 
podstawie tekstu 
poprawnie 

dopasowuje 
większość 
odpowiedzi do 
pytań. 

dopasowuje 
odpowiedzi do pytań. 

dopasowuje odpowiedzi do 
pytań. 

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

Popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
i prezentując 
dialog, w którym 
rozmawia na temat 
swojego hobby 
oraz sposobów 
spędzania czasu 
wolnego. Błędy 
negatywnie 
wpływają na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Popełnia błędy, 
uzupełniając i 
prezentując dialog, w 
którym rozmawia na 
temat swojego 
hobby oraz 
sposobów spędzania 
czasu wolnego. 

W większości 
poprawnie 
uzupełnia i 
prezentuje dialog, 
w którym 
rozmawia na 
temat swojego 
hobby oraz 
sposobów 
spędzania czasu 
wolnego. 

Poprawnie uzupełnia  
i prezentuje dialog,  
w którym rozmawia na 
temat swojego hobby 
oraz sposobów 
spędzania czasu 
wolnego. 

Swobodnie i bezbłędnie 
uzupełnia  
i prezentuje dialog,  
w którym rozmawia na temat 
swojego hobby oraz sposobów 
spędzania czasu wolnego. 
Stosuje bogate słownictwo, ma 
poprawną wymowę.  

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi ustne.  

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. 

Ma duże problemy 
ze zrozumieniem i 
podaniem 
odpowiedzi na 
pytania dotyczące 
usłyszanego tekstu. 

Na podstawia 
nagrania odpowiada 
na niektóre pytania 
dotyczące 
usłyszanego tekstu. 

Na podstawie 
nagrania  
w większości 
poprawnie 
odpowiada na 
pytania dotyczące 
usłyszanego 
tekstu. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie odpowiada 
na pytania dotyczące 
usłyszanego tekstu. 

Na podstawie nagrania 
swobodnie i bezbłędnie  
odpowiada na pytania 
dotyczące usłyszanego tekstu. 
Na ogół potrafi uzasadnić 
swoją odpowiedź.  

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 

Pracując w parach, 
nie potrafi 
samodzielnie  zadać 

Pracując w parach, 
popełnia liczne 
błędy wpływające 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, 
zadając pytania 

Pracując w 
parach,  
w większości 

Pracując w parach, 
poprawnie zadaje 
pytania 

 Pracując w parach, z łatwością 
i bezbłędnie zadaje pytania 
koleżance/koledze oraz udziela 
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sytuacjach.  
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości.  

pytań 
koleżance/koledze 
ani udzielić 
odpowiedzi 
dotyczących 
spędzania wolnego 
czasu. Nie 
podejmuje prób lub 
popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie. 

na zrozumienie 
jego wypowiedzi 
przy zadawaniu 
pytań 
koleżance/koledze 
oraz udzielaniu 
odpowiedzi 
dotyczących 
spędzania wolnego 
czasu. 

koleżance/koledze 
oraz udzielając 
odpowiedzi 
dotyczących 
spędzania wolnego 
czasu. 

poprawnie zadaje 
pytania 
koleżance/koledz
e oraz udziela 
odpowiedzi 
dotyczących 
spędzania 
wolnego czasu. 

koleżance/koledze 
oraz udziela 
odpowiedzi 
dotyczących spędzania 
wolnego czasu. 

odpowiedzi dotyczących 
spędzania wolnego czasu. Ma 
poprawną wymowę i intonację.  

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 
Przestawia fakty z 
teraźniejszości. 
Opisuje 
upodobania.  

Nie potrafi 
samodzielnie 

napisać e-maila do 

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

Tworząc e-mail do 
koleżanki/kolegi,  
z którą/którym 
chce nawiązać 
kontakt, oraz 
odpowiadając na 
pytania 
pomocnicze, 
popełnia bardzo 
liczne błędy 
znacząco 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Tworzy e-mail do 
koleżanki/kolegi,  
z którą/którym chce 
nawiązać kontakt, 
odpowiadając 
wcześniej na pytania 
pomocnicze, ale 
popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

W większości 
poprawnie 
tworzy e-mail do 
koleżanki/kolegi,  
z którą/którym 
chce nawiązać 
kontakt, 
odpowiadając na 
pytania 
pomocnicze. 

Poprawnie odpowiada 
na pytania, a następnie 
na podstawie 
odpowiedzi tworzy e-
mail do 
koleżanki/kolegi,  
z którą/którym chce 
nawiązać kontakt. Nie 
popełnia większych 
błędów. 

Z łatwością i bezbłędnie  
odpowiada na pytania, a 
następnie na podstawie 
odpowiedzi tworzy e-mail do 
koleżanki/kolegi,  
z którą/którym chce nawiązać 
kontakt. Używa bogatego 
słownictwa. Używa poprawnej 
pisowni i interpunkcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present simple – 

pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
tworzyć pytań ani 
udzielać krótkich 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z wykorzystaniem 
czasu present 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
tworząc pytania i 
udzielając krótkich 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z wykorzystaniem 
czasu present 

Uczeń popełnia 
błędy, tworząc  
pytania i udzielając 
krótkich odpowiedzi 
na podstawie tabelki 
z wykorzystaniem 
czasu present simple. 

Uczeń w 
większości 

poprawnie tworzy  

pytania i udziela 
krótkich 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z wykorzystaniem 

Uczeń poprawnie 
tworzy  pytania i 
udziela krótkich  
odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z wykorzystaniem 
czasu present simple. 

Uczeń z łatwością i bezbłędnie  
tworzy  pytania i udziela 
krótkich  odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z wykorzystaniem czasu 
present simple. Na ogół tworzy 
również poprawne pytania i 
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simple. simple. czasu present 
simple. 

udziela krótkich odpowiedzi 
bez korzystania z tabelki.  

 

 

 

Unit 7   On your marks … 

 

Nowa Podstawa 

Programowa.  

Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit 7a   The Amazing Journey: I love football 
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 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie 
ilustracji. Rozumie 
tylko najprostsze 
zdania lub ich 
fragmenty. W 
większości nie 
potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 
czytanki The 
Amazing Journey: I 
love football, ale 
rozumie ogólny sens 
tekstu. Popełnia 
błędy, starając się 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

W większości 
rozumie treść 
czytanki The 
Amazing Journey: 
I love football – 
zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 
Potrafi w 
większości 
poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania zgodnie  
z treścią czytanki. 

Rozumie treść czytanki 
The Amazing Journey: I 
love football  – 
zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania zgodnie z 
treścią czytanki. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki The Amazing Journey:I 
love football – zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne.  Potrafi 
bezbłędnie, pełnymi zdaniami 
odpowiedzieć  na pytania 
zgodnie z treścią czytanki.  

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Przekazuje 
informacje. 
Wyraża swoje 
upodobania. 

Pracując w parach, 
nie potrafi 
samodzielnie 
opowiedzieć  o tym, 
jak często wykonuje 
podane czynności. 
Ma z tym problemy 
również przy 
wsparciu 

Pracując w parach, 
popełnia liczne 
błędy wpływające 
na zrozumienie 
jego wypowiedzi 
przy opowiadaniu 
o tym, jak często 
wykonuje podane 
czynności. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, 
opowiadając 
koleżance/koledze, 
jak często wykonuje 
podane czynności. 
Stara się pracować 
samodzielnie, ale 
czasami potrzebuje 

Pracując w 
parach,  
w większości 
poprawnie  
i samodzielnie 
opowiada 
koleżance/koledz
e, jak często 
wykonuje 

Pracując w parach, 
poprawnie opowiada 
koleżance/koledze, jak 
często wykonuje 
podane czynności. 

Pracując w parach, swobodnie 
i bezbłędnie opowiada 
koleżance/koledze, jak często 
wykonuje podane czynności. 
Ma dobrą wymowę. 
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nauczyciela. Potrzebuje 
wsparcia 
nauczyciela. 

wsparcia 
nauczyciela. 

podane 
czynności. 

 
Słownictwo. 
Zakres: 
dyscypliny 
sportowe, sprzęt 
i strój sportowy. 

Uczeń na ogół nie 
potrafi  wskazać 
obrazka  
tematycznego i 
zapisu graficznego 
dyscyplin 
sportowych na 
podstawie usłyszanej  

nazwy. Również nie 

potrafi samodzielnie 
zastosować 
czasowników  
play i go z nazwami 
dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
wskazując obrazek 
tematyczny i zapis 
graficzny dyscyplin 
sportowych na 
podstawie 
usłyszanej  nazwy. 
Również  
w większości 
błędnie stosuje 
czasowniki play  
i go z nazwami 
dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń popełnia 
błędy, wskazując 
obrazek tematyczny i 
zapis graficzny 
dyscyplin 
sportowych na 
podstawie usłyszanej  

nazwy. Również  

często błędnie 
stosuje czasowniki 
play i go z nazwami 
dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
wskazuje obrazek 
tematyczny i 
zapis graficzny 
dyscyplin 
sportowych na 
podstawie 
usłyszanej  
nazwy. Również  
w większości 
poprawnie 
stosuje 
czasowniki go  
i play z 
odpowiednimi 
nazwami 
dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń poprawnie 
wskazuje obrazek 
tematyczny i zapis 
graficzny dyscyplin 
sportowych na 
podstawie usłyszanej  
nazwy. Również 
poprawnie stosuje 
czasowniki go i play  
z odpowiednimi 
nazwami dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń z łatwością i bezbłędnie  
wskazuje obrazek tematyczny i 
zapis graficzny dyscyplin 
sportowych na podstawie 
usłyszanej  nazwy. Również 
bezbłędnie stosuje czasowniki 
go i play z odpowiednimi 
nazwami dyscyplin 
sportowych. 

Gramatyka. 
Zakres:  
present simple – 
przysłówki 
częstotliwości. 

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

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
stosując przysłówki 
częstotliwości  
w zdaniach, 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
zachowuje szyku 
zdań. 

Uczeń popełnia 
błędy, stosując 
przysłówki 
częstotliwości  
w zdaniach, 
niewpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi. 
Popełnia liczne błędy  
w szyku zdań. 

Uczeń rozumie  
i w większości 
poprawnie 
stosuje 
przysłówki 
częstotliwości w 
zdaniach 
własnych oraz 
podanych. 
Popełnia drobne 
błędy  
w szyku zdań. 

Uczeń rozumie 
znaczenie przysłówków 
częstotliwości i 
poprawnie je stosuje w 
zdaniach podanych 
oraz własnych. 
Zachowuje 
odpowiedni szyk. 

Uczeń doskonale rozumie 
znaczenie przysłówków 
częstotliwości i bezbłędnie  je 
stosuje w zdaniach podanych 
oraz swobodnie tworzy zdania 
własne. Zachowuje 
odpowiedni szyk. 

 

Unit 7b   My sport kit 
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Uczeń rozumie  
proste 
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanej 
czytanki My sports kit 
nawet z 

wykorzystaniem 

strategii stosowanych 

dla ułatwienia 

zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem prostych 
zdań i wyrażeń. 
Błędnie wskazuje 
odpowiedzi  do pytań 
dotyczących tekstu. 

Sprawia mu dużą 
trudność 
zrozumienie treści 
czytanki My sports 
kit. Rozumie tylko 
najprostsze zdania 
lub ich fragmenty. 
Na ogół błędnie 
wskazuje 
odpowiedzi  do 
pytań dotyczących 
tekstu. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie treści 
czytanki My sports 
kit. Zarówno 
słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego w większości 
niezrozumiałe. 
Popełnia liczne 
błędy, wskazując 
odpowiedzi  do 
pytań dotyczących 
tekstu. 

W większości 
rozumie treść 
czytanki My 
sports kit. 
Zarówno 
słownictwo, jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są 
dla niego w 
większości 
zrozumiałe. 
Raczej poprawnie 
wskazuje 
odpowiedzi  do 
pytań 
dotyczących 
tekstu. 

Rozumie treść 
czytanki My sports 
kit. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. 
Poprawnie wskazuje 
odpowiedzi  do 
pytań dotyczących 
tekstu. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki My sports kit. 
Zarówno słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne są dla niego 
zrozumiałe. Z łatwością i 
bezbłędnie wskazuje 
odpowiedzi  do pytań 
dotyczących tekstu. Bez trudu 
znajduje fragmenty w tekście 
potwierdzające wybór 
odpowiedzi.  

Uczeń tworzy 
krótkie, spójne, 
i logiczne  
wypowiedzi 
ustne. 
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości.  

Pracując w parach, 
nie potrafi 
samodzielnie zadać 
pytań ani 
odpowiedzieć na 
pytania o czynności 
wykonywane  przez 
siebie w ciągu dnia 
lub tygodnia. Ma z 
tym problemy 
również przy 
wsparciu 
nauczyciela. Błędy, 
które popełnia, 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Pracując w parach, 
popełnia liczne 
błędy, zadając 
pytania  
i opowiadając 
o czynnościach 
zazwyczaj 

wykonywanych 
przez siebie w ciągu 
dnia lub tygodnia. 
Nie posługuje się 
pełnymi zdaniami. 
Potrzebuje 
wsparcia 
nauczyciela. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, 
zadając pytania i 
opowiadając  
o czynnościach 
zazwyczaj 
wykonywanych 

przez siebie w ciągu 

dnia lub tygodnia. 
Nie zawsze 
posługuje się 
pełnymi zdaniami. 

Pracując w 
parach,  
w większości 
poprawnie  
i samodzielnie 
zadaje pytania i 
opowiada  
o czynnościach 

zazwyczaj 
wykonywanych 
przez siebie w 
ciągu dnia lub 
tygodnia. 
Popełnia drobne 
błędy. 

Pracując w parach, 
poprawnie i 
samodzielnie zadaje 
pytania i opowiada o 
czynnościach 

zazwyczaj 
wykonywanych przez 
siebie w ciągu dnia lub 
tygodnia. Stosuje 
zdania rozbudowane. 

Pracując w parach, z łatwością,   
bezbłędnie i samodzielnie 
zadaje pytania i opowiada o 

czynnościach zazwyczaj 

wykonywanych przez siebie w 
ciągu dnia lub tygodnia. 
Stosuje zdania rozbudowane 
oraz bogate słownictwo. Ma 
poprawną wymowę i intonację. 
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Uczeń stosuje 
strategie 
komunikacyjne. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
dopasować podanych 
słów do definicji. Ma 
z tym problemy 
również przy 
wsparciu nauczyciela. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
dopasować 
podanych słów do 
definicji. 
Potrzebuje 
wsparcia 
nauczyciela. 

Popełnia liczne 
błędy, dopasowując 
podane słowa do 
definicji. 

W większości 
poprawnie 
domyśla się 
znaczenia 
wyrazów z 
kontekstu  
i dopasowuje 
niektóre podane 
słowa do definicji. 

Na ogół poprawnie 
domyśla się znaczenia 
wyrazów  
z kontekstu i potrafi 
poprawnie dopasować 
podane słowa do 
definicji. 

 Z łatwością  domyśla się 
znaczenia wyrazów  
z kontekstu i bezbłędnie 

dopasowuje podane słowa do 

definicji.  

Słownictwo. 
Zakres: 
dyscypliny 
sportowe, 
sprzęt i strój 
sportowy. 

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

Uczeń popełnia 
liczne błędy przy 
rozpoznawaniu 
elementów stroju 
sportowego, 
nazywaniu go i 
łączeniu  
z odpowiednią 
dyscypliną 
sportową. 

Uczeń popełnia 
błędy przy 
rozpoznawaniu 
elementów stroju 
sportowego, 
nazywaniu go i 
łączeniu  
z odpowiednią 
dyscypliną 
sportową. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
rozpoznaje 
elementy stroju 
sportowego, 
nazywa je  
i łączy z 
odpowiednią 
dyscypliną 
sportową. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie 
rozpoznaje elementy 
stroju sportowego, 
nazywa je  
i łączy z odpowiednią 
dyscypliną sportową. 

Uczeń z łatwością, bezbłędnie   
i samodzielnie rozpoznaje 
elementy stroju sportowego, 
nazywa je i łączy z 
odpowiednią dyscypliną 
sportową. Prawidłowo 
wymawia wyrazy.  

Gramatyka. 
Zakres: 
present simple – 
przyimki czasu. 

Uczeń na ogół 
niepoprawnie   
zakreśla przyimki w 
podanych zdaniach 
na podstawie tabelki. 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy, 
zakreślając 
właściwe przyimki 
w podanych 
zdaniach na 
podstawie tabelki.  

Uczeń popełnia 
liczne błędy,  
zakreślając właściwe 
przyimki w podanych 
zdaniach na 
podstawie tabelki. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie i 
samodzielnie   
zakreśla właściwe 
przyimki w 
podanych 
zdaniach na 
podstawie 
tabelki. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie zakreśla 
właściwe przyimki w 
podanych zdaniach na 
podstawie tabelki. 

Uczeń z łatwością, bezbłędnie  
i samodzielnie zakreśla 
właściwe przyimki w podanych 
zdaniach na podstawie tabelki. 
Na ogół stosuje właściwe 
przyimki również bez 
korzystania z tabelki.  

Nia  

Unit 7c   My favourite sport 
Uczeń rozumie  
proste wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  

Nie rozumie  
głównej myśli 
zaprezentowanych 
dialogów  My 
favourite sport. Ma 

Ma problem ze 
zrozumieniem 
tekstu dialogów My 
favourite sport. 
Rozumie tylko 

Stara się zrozumieć 
treść dialogów My 
favourite sport. Ma 
problem  
z poprawnym 

W większości 
rozumie treść 
dialogów My 
favourite sport. 
Potrafi  

Rozumie treść 
dialogów My favourite 
sport. Potrafi 
poprawnie dopasować 
nagłówki do dialogów 

Doskonale rozumie treść 
dialogów My favourite sport. Z 
łatwością i bezbłędnie  
dopasowuje nagłówki do 

dialogów oraz  poprawnie, 
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Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych zdań 
lub ich fragmentów. 
Nie potrafi  
samodzielnie  
odpowiedzieć na 
pytania na 
podstawie tekstu. 
Ma problem ze 
znalezieniem 
odpowiedzi, nawet 
gdy korzysta z 
pomocy nauczyciela 

niektóre zdania 

albo ich fragmenty. 

W większości nie 
potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania na 
podstawie tekstu. 

dopasowaniem 

nagłówków do 
dialogów oraz 
udzieleniem 
odpowiedzi na 
pytania na podstawie 
tekstu. Popełnia 
liczne błędy 

w większości 
poprawnie 
dopasować 

nagłówki do 
dialogów oraz 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
treści tekstu. 

oraz odpowiedzieć na 
pytania dotyczące ich 
treści. 

pełnymi zdaniami odpowiada 
na pytania dotyczące treści 
tekstu. 

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

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

Popełnia liczne 
błędy wpływające 
na zrozumienie 
jego wypowiedzi, 
uzupełniając i 
prezentując dialog 
dotyczący sportu. 
Potrzebuje dużego 
wsparcia 
nauczyciela. 

Popełnia błędy, 
uzupełniając dialog 
dotyczący sportu. Ma 
trudność  
z zaprezentowaniem 
własnej wypowiedzi. 

W większości 
poprawnie 
uzupełnia i 
prezentuje dialog, 
stosując 
słownictwo 
związane ze 
sportem. 

Poprawnie uzupełnia  
i prezentuje dialog, 
stosując słownictwo 
związane ze sportem. 

Swobodnie i bezbłędnie 
uzupełnia  
i prezentuje dialog dotyczący 
sportu. Stosuje bogate 
słownictwo, ma poprawną 
wymowę. 

Uczeń reaguje w 
formie prostego 
tekstu pisanego.  
Wypełnia 
formularz. 

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

Ma problem  
z poprawnym 
odczytaniem  i 
zrozumieniem 
informacji 
zawartych w 
formularzu.  
Wypełniając 
podobny formularz 
o sobie, potrafi 
zamieścić w nim 
tylko najprostsze 

Stara się odczytać i 
zrozumieć  
informacje zawarte  
w formularzu, ale 
popełnia przy tym 
błędy. Tylko 
częściowo 
poprawnie wypełnia 
podobny formularz  
o sobie.  

W większości 
poprawnie 
odczytuje i rozumie 
informacje  
zawarte  w 
formularzu. 
Potrafi wypełnić 
podobny 
formularz 
samodzielnie. 
Popełnia drobne 
błędy. 

Poprawnie odczytuje i 
rozumie informacje  
zawarte  w formularzu. 
Samodzielnie i 
poprawnie wypełnia 
podobny formularz.  

Z łatwością odczytuje i 
doskonale rozumie informacje  
zawarte  w formularzu. 
Samodzielnie i bezbłędnie 
wypełnia podobny formularz. 
Potrafi na podstawie 
formularza ułożyć zdania o 
sobie.  
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informacje.  

Słownictwo. 
Zakres: 
dyscypliny 
sportowe, sprzęt i 
strój sportowy, 
nazwy 
sportowców. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić tabelki 
nazwami 
sportowców 
podanymi w 
ramce. 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy, 
uzupełniając tabelkę 
nazwami 
sportowców 
podanymi w ramce. 

Uczeń popełnia  
liczne błędy, 
uzupełniając tabelkę 
nazwami sportowców 
podanymi w ramce. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia tabelkę 
nazwami 
sportowców 
podanymi w 
ramce. 

Uczeń poprawnie 
uzupełnia tabelkę 
nazwami sportowców 
podanymi w ramce. 

Uczeń z łatwością i bezbłędnie 
uzupełnia tabelkę nazwami 
sportowców  podanymi w 
ramce. Prawidłowo zapisuje i 
wymawia wyrazy.  

 

 

Unit 8   Hurray! Let’s go on holiday! 

 

Nowa Podstawa 

Programowa.  

Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit 8a   The Amazing Journey: The answer to the puzzle 
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 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie 
ilustracji. Rozumie 

tylko najprostsze 

zdania lub ich 
fragmenty. W 
większości nie 
potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 
czytanki The 
Amazing Journey: 

The answer to the 

puzzle, ale rozumie 
ogólny sens tekstu. 
Popełnia błędy, 
starając się 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

W większości 
rozumie treść 
czytanki The 
Amazing 
Journey: The 
answer to the 

puzzle – zarówno 

słownictwo, jak  
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 
Potrafi  
w większości 
poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania zgodnie z 
treścią czytanki. 

Rozumie treść czytanki 
The Amazing Journey: 
The answer to the puzzle 

– zarówno słownictwo, 

jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania zgodnie  
z treścią czytanki. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki The Amazing 
Journey: The answer to the 

puzzle – zarówno 

słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne. Potrafi 
bezbłędnie, pełnymi 
zdaniami  odpowiedzieć na 
pytania zgodnie  
z treścią czytanki. 
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Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne.  
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje.  

 
Nie potrafi 
zrozumieć nagrania  
ani skorygować  na 
podstawie czytanki 
błędnych informacji  
w nim zawartych. 

 
Ma duże problemy 
ze zrozumieniem 
nagrania  
i skorygowaniem na 
podstawie czytanki 
błędnych informacji  
w nim zawartych. 

 
Na podstawie 
nagrania oraz tekstu 
czytanki koryguje 
tylko niektóre błędne 
informacje. 

 
Na podstawie 
nagrania oraz 
tekstu czytanki  
w większości 
poprawnie 
koryguje błędne 
informacje. 

 
Na podstawie nagrania 
oraz tekstu czytanki 
poprawnie koryguje 
błędne informacje. 

Na podstawie nagrania oraz 
tekstu czytanki z łatwością i 
bezbłędnie koryguje błędne 
informacje. 

Słownictwo. 
Zakres:  
pogoda, pory 
roku. 

Uczeń na ogół nie 
potrafi wskazać  
obrazków 
przedstawiających 
różne rodzaje 
pogody  
ani uzupełnić zdań 
wyrazami 
związanymi  
z pogodą. 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy, 
wskazując obrazki 
przedstawiające 
różne rodzaje 
pogody  
oraz uzupełniając 
zdania wyrazami 
związanymi  
z pogodą. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
wskazując obrazki 
przedstawiające 
różne rodzaje 
pogody oraz 
uzupełniając zdania 
wyrazami 
związanymi  
z pogodą. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
wskazuje obrazki 
przedstawiające 
różne rodzaje 
pogody. Popełnia 
drobne błędy, 
uzupełniając 
zdania wyrazami 
związanymi  
z pogodą. 

Uczeń potrafi 
poprawnie wskazać 
obrazki 
przedstawiające różne 
rodzaje pogody oraz 
dopasować porę roku 
do pogody. Poprawnie 
uzupełnia zdania 
właściwymi wyrazami 
związanymi z pogodą. 

Uczeń potrafi poprawnie i z 
łatwością  wskazać obrazki 
przedstawiające różne 
rodzaje pogody oraz 
dopasować porę roku do 
pogody. Bezbłędnie uzupełnia 
zdania właściwymi wyrazami 
związanymi z pogodą. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present 
continuous – 
zdania 
twierdzące. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie, na 
podstawie tabelki, 
uzupełnić podanych 
zdań czasownikami 
w czasie present 
continuous. Ma 
problem z tym 
zadaniem, nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy, 
uzupełniając, na 
podstawie tabelki,  
podane zdania 
czasownikami w 
czasie present 
continuous. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając, na 
podstawie tabelki,  
podane zdania 
czasownikami w 
czasie present 
continuous. 

Uczeń na 
podstawie tabelki 
w większości 
poprawnie 
uzupełnia podane 
zdania, 
wstawiając 
czasowniki 
podane w 
nawiasach  
w czasie present 
continuous. 

Uczeń na podstawie 
tabelki poprawnie 
uzupełnia podane 
zdania, wstawiając 
czasowniki podane  
w nawiasach  
w czasie present 
continuous. 

Uczeń na podstawie tabelki  z 
łatwością i bezbłędnie  
uzupełnia podane zdania, 
wstawiając czasowniki 
podane w nawiasach  
w czasie present continuous. 
Na ogół poprawnie uzupełnia 
zdania również bez 
korzystania z tabelki.  

 

 

 

 

Unit 8b   Holiday snapshots 
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Uczeń rozumie  
proste 
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanej 

czytanki Holiday 

snapshots nawet z 

wykorzystaniem 

strategii stosowanych 

dla ułatwienia 

zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem prostych 
zdań i wyrażeń. Na 
ogół nie potrafi 
poprawnie wskazać 
na podstawie tekstu 
właściwych wyrazów  
w podanych 
zdaniach. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki 

Holiday snapshots 
– bardziej na 
podstawie ilustracji 
niż samego tekstu. 
Rozumie tylko 
najprostsze zdania.  
W większości nie 
potrafi poprawnie 
wskazać na 
podstawie tekstu 
właściwych 
wyrazów  
w podanych 
zdaniach. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie treści 

czytanki Holiday 
snapshots. Popełnia 
liczne błędy, 
wskazując na 
podstawie tekstu 
właściwe wyrazy  
w podanych 
zdaniach. 

W większości 
rozumie treść 
czytanki Holiday 

snapshots. Na 
podstawie tekstu 
potrafi  
w większości 
poprawnie 
wskazać  
właściwe wyrazy 
w podanych 
zdaniach. 

Rozumie treść czytanki 

Holiday snapshots. 

Zarówno słownictwo, 
jak i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe. Na 
podstawie tekstu potrafi 
poprawnie wskazać 
właściwe wyrazy w 
podanych zdaniach. 

Doskonale rozumie treść 
czytanki Holiday 

snapshots. Zarówno 
słownictwo, jak  
i zastosowane konstrukcje 
gramatyczne są dla niego 
zrozumiałe. Na podstawie 
tekstu potrafi z łatwością i 
bezbłędnie wskazać  
właściwe wyrazy w 
podanych zdaniach. 

Uczeń rozumie  
proste 
wypowiedzi ustne 
– określa główną 
myśl wypowiedzi.  

Na ogół nie potrafi 
połączyć nagrania z 
jednym  
z zaprezentowanych 
zdjęć. Ma z tym 
problem nawet ze 
wsparciem 
nauczyciela.  

Stara się połączyć 
nagranie z jednym  
z 
zaprezentowanych 
zdjęć, ale ma z tym 
duży problem. 

Stara się połączyć 
nagranie z jednym  
z zaprezentowanych 
zdjęć, ale ma z tym 
problem. 

Na podstawie 
treści nagrania 
raczej poprawne 
łączy nagranie z 
jednym  
z 
zaprezentowanyc
h zdjęć. 

Na podstawie treści 
nagrania poprawnie 
łączy nagranie z jednym  
z zaprezentowanych 
zdjęć. 

Na podstawie treści 
nagrania z łatwością 
poprawnie łączy nagranie 
z jednym  
z zaprezentowanych 
zdjęć. Na ogół potrafi 
uzasadnić swój wybór.  

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 
ustne  – opisuje 
ludzi, przedmioty  
i miejsca. 

Nie potrafi 
samodzielnie opisać, 
co robią ludzie na 
przedstawionych 
zdjęciach. 
Popełniane błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Popełnia bardzo 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, 
starając się 
opisać, co robią 
ludzie na 
przedstawionych 
zdjęciach. 

Popełnia błędy, 
opisując, co robią 
ludzie na 
fotografiach oraz 
układając pytania do 
poszczególnych 
zdjęć. 

W większości 
poprawnie i 
samodzielnie 
opisuje, co robią 
ludzie na 
fotografiach, 
wykorzystując 
podane wyrazy. 
Zadaje pytania. 

Poprawnie  
i samodzielnie opisuje, 
co robią ludzie na 
fotografiach, 
wykorzystując podane 
wyrazy. Zadaje pytania. 

Bezbłędnie  
i samodzielnie opisuje, co 
robią ludzie na 
fotografiach, 
wykorzystując podane 
wyrazy. Ma poprawną 
wymowę. Swobodnie 
zadaje pytania.  

Słownictwo. 
Zakres: świat 

Uczeń nie opanował w 
stopniu minimalnym 

Uczeń 
popełnia 

Uczeń stosuje 
słownictwo z tego 

Uczeń w 
większości 

Uczeń poprawnie 
stosuje słownictwo z 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 
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przyrody – 
elementy 
krajobrazu. 

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

 

bardzo liczne 
błędy 
wpływające 
na 
zrozumienie 
jego 
wypowiedzi 
ustnych  
i pisemnych. 

zakresu, popełniając 
błędy wpływające na 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych, jak i 
pisemnych. 

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

tego zakresu, zarówno  
w wypowiedziach 
pisemnych, jak i ustnych. 

słownictwo z tego 

zakresu, zarówno w  
wypowiedziach 
pisemnych, jak i ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present 
continuous – 
pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
dopasować 
odpowiedzi do pytań 
na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w 
ramce. Ma  problem 
z tym zadaniem,  
nawet gdy korzysta z 
pomocy nauczyciela.  

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy, 
próbując 
dopasować 
odpowiedzi do 
pytań na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w 
ramce. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
próbując dopasować 
odpowiedzi do pytań 
na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w 
ramce. 

Uczeń potrafi  
w większości 
poprawnie 
dopasować 
odpowiedzi do 
pytań na 
podstawie 
przykładów 
umieszczonych w 
ramce. 

Uczeń potrafi poprawnie 
dopasować odpowiedzi 
do pytań na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w ramce. 

Uczeń potrafi bezbłędnie i 
samodzielnie  dopasować 
odpowiedzi do pytań na 
podstawie przykładów 
umieszczonych w ramce. 
Na ogół wykonuje zadanie 
poprawnie również bez 
korzystania z ramki. 

 

 

 

Unit 8c   On holiday in Scotland 
Uczeń rozumie  
proste, 
kilkuzdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne. Określa 
główną myśl 
tekstu. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
zrozumieć  

dialogów On Holiday 
in Scotland ani  
dopasować zdjęć do 
dialogów. Ma  
problem z tym 
zadaniem, nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Ma duży problem  
z pełnym 
zrozumieniem 
zaprezentowanych 
dialogów On 
Holiday in Scotland 
oraz poprawnym 
dopasowaniem 
zdjęć do dialogów. 
Popełnia błędy. 

Ma problem z 
pełnym 
zrozumieniem 
zaprezentowanych 
dialogów On Holiday 
in Scotland oraz 
poprawnym 
dopasowaniem zdjęć 
do dialogów. 
Popełnia błędy. 

W większości 
rozumie 
zaprezentowane 
dialogi On 
Holiday in 
Scotland oraz 
raczej poprawnie 
dopasowuje 
zdjęcia do 
dialogów. 

Rozumie 
zaprezentowane dialogi 
On Holiday in Scotland 
oraz poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów. 

Doskonale rozumie 

zaprezentowane dialogi 
On Holiday in Scotland 
oraz z łatwością i 
bezbłędnie  dopasowuje 
zdjęcia do dialogów. 

Uczeń reaguje 
ustnie  
w typowych 

 Nie potrafi 
samodzielnie 
odpowiedzieć na 

Popełnia bardzo 
liczne błędy 
wpływające na 

Popełnia liczne 
błędy, zadając 
pytania  

W większości 
poprawnie  
i samodzielnie 

Poprawnie i 
samodzielnie zadaje 
pytania związane z 

Swobodnie, bezbłędnie  i 
samodzielnie zadaje 
pytania związane z 
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sytuacjach dnia 
codziennego: 
rozmawia  
o wakacjach. 

pytania związane z 
wakacjami. Błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem i 
wykorzystaniem pytań 
bazowych. 
 

zrozumienie jego 
wypowiedzi przy 
odpowiadaniu na 
pytania związane z 
wakacjami. Bazuje 
tylko na podanych 
pytaniach 
przykładowych.  

  

związane z 
wakacjami i 
udzielając na nie 
odpowiedzi. Bazuje 
na pytaniach 
przykładowych. 

zadaje pytania 
związane  
z wakacjami i 
odpowiada na 
nie. Wykorzystuje 
pytania 
przykładowe. 
Popełnia drobne 
błędy. 

wakacjami 
i odpowiada na nie. 

wakacjami i odpowiada 
na nie. Ma prawidłową 
wymowę i intonację. 
Używa bogatego 
słownictwa.  

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 
pisemne.  
Opisuje miejsca. 
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości.  

Nie potrafi 
samodzielnie 

zrozumieć tekstu 

pocztówki. Ma z tym 
problem, nawet gdy 
korzysta z pomocą 
nauczyciela. Nie potrafi 
na podstawie 
podanego planu 
utworzyć podobnej 
pocztówki. Nie 
podejmuje pracy lub 
popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Stara się zrozumieć 
tekst pocztówki, 
potrzebuje przy tym 
pomocy 
nauczyciela. Stara 
się na podstawie 
podanego planu 
utworzyć podobną 
pocztówkę. 
Popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Stara się zrozumieć 
tekst pocztówki. Stara 
się na podstawie 
podanego planu 
utworzyć podobną 
pocztówkę. Popełnia 
liczne błędy. 

W większości 
poprawnie 
rozumie tekst 
pocztówki. Na 
podstawie 
podanego planu 
poprawnie 
tworzy podobną 
pocztówkę. 
Popełnia drobne 
błędy. 

Rozumie tekst pocztówki  
Na podstawie podanego 
planu poprawnie  
i samodzielnie tworzy 
podobną pocztówkę. 

Doskonale rozumie tekst 
pocztówki. Na podstawie 
podanego planu 
swobodnie, bezbłędnie 
i samodzielnie tworzy 
podobną pocztówkę. 
Używa bogatego 

słownictwa.  

Gramatyka. 
Zakres:  
czas present 
continuous. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić zdania 
czasownikami  
w odpowiedniej 
formie czasu present 
continuous. Ma  
problem z tym 
zadaniem, nawet gdy 
korzysta z pomocy 

Uczeń stara się 
uzupełnić zdania 
czasownikami  
w odpowiedniej 
formie czasu 
present 
continuous. 
Popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Uczeń stara się 
uzupełnić zdania 
czasownikami  
w odpowiedniej 
formie czasu present 
continuous. Popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie 
uzupełnia zdania 
czasownikami  
w odpowiedniej 
formie czasu 
present 
continuous. 

Uczeń poprawnie  
i samodzielnie uzupełnia 
zdania czasownikami  
w odpowiedniej formie 
czasu present 
continuous. 

Uczeń z łatwością,  
bezbłędnie   
i samodzielnie uzupełnia 
zdania czasownikami  
w odpowiedniej formie 
czasu present continuous. 
Na ogół potrafi 
samodzielnie tworzyć 
poprawne zdania w tym 
czasie. 



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy w Goleniowie 

 

nauczyciela. 

 

 


