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Wymagania Edukacyjne
Język angielski

Klasa V

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
- sprawdziany i kartkówki,
- krzyżówki, karty pracy,
- odpowiedzi ustne,
- aktywność w trakcie lekcji,
- prace domowe.

Sprawności podlegające ocenie:
- mówienie
- czytanie
- rozumienie tekstu czytanego
- rozumienie ze słuchu
- pisanie krótkiego tekstu
- znajomość pisowni
- znajomość struktur gramatycznych
- znajomość słownictwa
- umiejętność pracy w grupie (projekt)
- aktywność na zajęciach
- praca w domu
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Zasady sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: 
1. Sprawdziany w formie pisemnej są przeprowadzane pod koniec każdego działu. Nauczyciel zapowiada sprawdzian co najmniej tydzień 
wcześniej, oddaje poprawione sprawdziany w ciągu dwóch tygodni. Kartkówki trwają nie dłużej niż 20 minut i są maksymalnie z trzech ostatnich 
lekcji. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane.
2. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu oraz gdy uczeń nie pisał go w terminie, zobowiązany jest zgłosić się 
do nauczyciela w celu ustalenia terminu i zaliczenia go nie później niż w ciągu 2 tygodni. Uczeń ma także możliwość poprawy oceny 
dopuszczającej i dostatecznej w ciągu 2 tygodni.
3. W przypadku poprawy oceny niedostatecznej, dopuszczającej lub dostatecznej, nie jest ona kasowana w dzienniku, tylko przełamana na 
uzyskaną ocenę wyższą.
4. W przypadku nieuzyskania oceny wyższej, lub uzyskania z poprawy oceny niższej niż pierwotna, nie jest ona wstawiana do dziennika, lecz 
uczeń traci możliwość ponownej poprawy.
5. Omówione i poprawione sprawdziany pozostają w szkole. Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia wytyczne określone w opiniach (orzeczeniach) 
wydanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
6. Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.
7. Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt ćwiczeń oraz zeszyt przedmiotowy.
8. Uczeń nieobecny na lekcji ma obowiązek uzupełnić przerobiony zakres materiału, zadania w zeszycie ćwiczeń, notatki w zeszycie oraz odrobić 
zadania domowe.
9. Uczeń może 3 razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji bez podania przyczyny (nie dotyczy zapowiedzianych sprawdzianów oraz 
kartkówek).
10. Uczeń może być zwolniony z odpytywania lub zaznaczania nieprzygotowania, jeśli w danym dniu ma „szczęśliwy numerek”; szczegółowe 
zasady jego funkcjonowania określa regulamin.
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Zasada przeliczania zdobytych punktów na oceny:
niedostateczny 0% - 30%  (1)
dopuszczający 31% - 49% (2)
dostateczny 50% - 74% (3)
dobry 75% - 87% (4)
bardzo dobry 88% - 95% (5)
celujący 96% -100% (6)

„Plusy” (+) i „minusy” (-)
Uczeń może otrzymać „minus” za brak zadania domowego, brak pracy na lekcji. Trzy „minusy” są równoznaczne z otrzymaniem oceny 
niedostatecznej. 
Natomiast „plus” uczeń może otrzymać za aktywność na lekcji (i udzielanie poprawnych odpowiedzi), aktywną pracę w grupach czy wykonanie 
dodatkowej pracy. Trzy „plusy” są równoznaczne z otrzymaniem. 

Ocena osiągnięć ucznia:

Ocena celująca – otrzymuje ją uczeń, który pracuje systematycznie, wykonuje wszystkie zadania samodzielnie, a także starannie i poprawnie pod 
względem merytorycznym. Opanował wymaganą wiedzę i umiejętności, wykazuje się dużym zaangażowaniem na lekcji, aktywnie w niej 
uczestniczy. Uczeń wypowiada się bezbłędnie używając zwrotów i konstrukcji gramatycznych wykraczających poza treści objęte programem 
nauczania. Potrafi korzystać z innych źródeł niż podręcznik, w celu samodzielnego pogłębiania znajomości języka angielskiego, wykonuje podczas 
lekcji oraz testów i sprawdzianów zadania dodatkowe o podwyższonym stopniu trudności.

Ocena bardzo dobra – przysługuje uczniowi, który pracuje systematycznie, opanował materiał programowy. Uczeń wypowiada się bez pomocy 
nauczyciela, posiada duży zakres słownictwa a wypowiedź jest poprawna pod względem merytorycznym i językowym. Uczeń jest aktywny na 
zajęciach, a jego praca jest poprawna pod względem gramatycznym, leksykalnym i ortograficznym. Uczeń poprawnie operuje poznanymi 
strukturami gramatycznymi, buduje poprawne i spójne zdania twierdzące, pytające i przeczące, stosuje poprawny szyk wyrazów, poprawnie, bez 
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większych błędów przekazuje ustnie proste informacje, dysponuje dużym zakresem czynnego słownictwa i zrozumiałą wymową, poprawnie czyta i 
bardzo dobrze rozumie ogólny sens tekstu.

Ocena dobra – otrzymuje ją uczeń, który dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa do wyrażenia myśli i przekazania prostych informacji, 
poprawnie czyta i dobrze rozumie czytany tekst, 
ma dość poprawną wymowę, poprawnie operuje większością poznanych struktur gramatycznych, buduje spójne zdania,  rozumie większość 
poleceń nauczyciela, na ogół rozumie ogólny sens słyszanych tekstów i dialogów.  Uczeń przeważnie wypowiada się samodzielnie.

Ocena dostateczna -  otrzymuje ją uczeń, który stosuje w miarę bezbłędnie proste konstrukcje gramatyczne oraz posługuje się pewnym zasobem 
słownictwa, swą wypowiedź formułuje z niewielką pomocą nauczyciela. Jego praca zawierają nieliczne poważniejsze błędy gramatyczne, 
leksykalne lub ortograficzne. Uczeń poprawnie posługuje się podstawowymi strukturami gramatycznymi; buduje proste zdania zachowując 
poprawny szyk wyrazów, posiada podstawowy zasób słownictwa, poprawnie, ale rzadko używa słownictwa o charakterze bardziej złożonym, 
abstrakcyjnym,  rozumie niektóre polecenia nauczyciela, poprawnie rozumie większość zdań w czytanym tekście. 

Ocena dopuszczająca – otrzymuje ją uczeń, który poprawnie stosuje tylko niektóre proste struktury gramatyczne, ma trudności z samodzielnym 
zbudowaniem spójnego zdania, dysponuje niewielkim zakresem słownictwa, rozumie niektóre proste słuchane teksty lub dialogi,  rozumie 
polecenia z pomocą nauczyciela, ma trudności z ustnym przekazaniem informacji. Uczeń jest  mało aktywny na zajęciach, rzadko próbuje zabrać 
głos w rozmowie. Jego praca zawiera liczne błędy świadczące o niepełnym opanowaniu materiału,  czyta teksty z błędami i słabo je rozumie. 

Ocenę niedostateczną – otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań przewidzianych na ocenę dopuszczającą (koniecznych, umożliwiających 
kontynuację nauki na wyższym poziomie kształcenia).
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Szczegółowe wymagania edukacyjne I PÓŁROCZE

CEL
KSZTAŁCENIA

WG NOWEJ
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

Opis miejsc Uczeń w sposób bezbłędny 
opisuje dom i jego 
pomieszczenia, położenie 
różnych przedmiotów , 
mebli i sprzętów, Zakres 
zastosowanego słownictwa 
wykracza poza treści objęte
programem nauczania.

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

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

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

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

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

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny opisuje ludzi i 
ich umiejętności. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
wykracza poza treści objęte
programem nauczania.

Uczeń w sposób 
płynny opisuje ludzi i 
ich umiejętności, nie 
popełniając większych 
błędów.

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

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

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

Uczeń nie opisuje ludzi i 
ich umiejętności lub przy 
ich opisie popełnia błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi

Rozumienie 
wypowiedzi

Uczeń rozumie wypowiedzi
ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i 
środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 
Welcome i bezbłędnie 
wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 

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

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

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

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

Uczeń nie rozumie 
prostych, typowych 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych z zakresu 
obejmującego słownictwo
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale Welcome i nie 
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tych tekstów, wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie tych 
tekstów, nie 
popełniając błędów.

sprawdzające rozumienie
tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

sprawdzające rozumienie
tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie tych 
tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów

wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, 

Reagowanie ustne Uczeń aktywnie 
uczestniczy w  rozmowie, 
właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z 
przedstawianiem siebie i 
innych osób, podawaniem 
informacji związanych z 
danymi osobowymi, 
dotyczących między innymi
pochodzenia i miejsca 
zamieszkania. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

Uczeń uczestniczy w 
prostej rozmowie, w 
miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w 
typowych sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z 
przedstawianiem siebie i 
innych osób, 
podawaniem informacji 
związanych z danymi 
osobowymi, dotyczących
między innymi 
pochodzenia i miejsca 
zamieszkania, 
popełniając niewielkie 
błędy językowe.

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

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

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

Opis przedmiotów/
zwierząt

Uczeń bezbłędnie oraz w 
sposób płynny opisuje 
różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i 
umiejętności. Zakres 

Uczeń w sposób 
płynny opisuje różne 
zwierzęta, 
uwzględniając ich 
wygląd i umiejętności, 

Uczeń opisuje różne 
zwierzęta, uwzględniając
ich wygląd i 
umiejętności, popełniając
niewielkie błędy 

Uczeń opisuje różne 
zwierzęta, uwzględniając
ich wygląd i 
umiejętności, 
popełniając błędy 

Uczeń opisuje różne 
zwierzęta, 
uwzględniając ich 
wygląd i umiejętności, 
popełniając błędy 

Uczeń nie opisuje 
różnych zwierząt, 
uwzględniając ich wygląd
i umiejętności, lub 
opisuje  popełniając błędy
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zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem nauczania.

nie popełniając 
większych błędów.

językowe, nie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.

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

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

językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi

Uzyskiwanie 
informacji

Uczeń bezbłednie oraz 
płynnie udziela, pyta i prosi
o informacje związane z 
położeniem różnych 
przedmiotów i osób w 
domu, miejscem 
wykonywania różnych 
czynności dnia 
codziennego, posiadaniem 
różnych przedmiotów i 
zwierząt. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

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

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

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

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

Gramatyka i 
słownictwo

Uczeń bezbłędnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziału Welcome (w tym, 
m.in., nazwy członków 
rodziny, nazwy części 
domu i pomieszczeń, mebli,
nazwy czynności 
higienicznych, nazwy 
owoców, warzyw i innych 
produktów 
żywnościowych), 

Uczeń poprawnie 
stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, 
m.in., nazwy członków
rodziny, nazwy części 
domu i pomieszczeń, 
mebli, nazwy 
czynności 
higienicznych, nazwy 
owoców, warzyw i 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 
Welcome (w tym, m.in., 
nazwy członków 
rodziny, nazwy części 
domu i pomieszczeń, 
mebli, nazwy czynności 
higienicznych, nazwy 
owoców, warzyw i 
innych produktów 
żywnościowych), 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 
Welcome (w tym, m.in., 
nazwy członków 
rodziny, nazwy części 
domu i pomieszczeń, 
mebli, nazwy czynności 
higienicznych, nazwy 
owoców, warzyw i 
innych produktów 
żywnościowych), 

Uczeń stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 
Welcome (w tym, 
m.in., nazwy członków 
rodziny, nazwy części 
domu i pomieszczeń, 
mebli, nazwy 
czynności 
higienicznych, nazwy 
owoców, warzyw i 
innych produktów 

Uczeń nie stosuje 
poznanego słownictwa z 
rozdziału Welcome (w 
tym, m.in., nazwy 
członków rodziny, nazwy
części domu i 
pomieszczeń, mebli, 
nazwy czynności 
higienicznych, nazwy 
owoców, warzyw i 
innych produktów 
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twierdzenia, pytania i 
przeczenia z czasownikiem 
to be, czasownik have got, 
czasownik can, przyimki 
miejsca, zaimki 
dopełnieniowe (object 
pronouns), zaimki 
osobowe. wykonuje 
podczas lekcji oraz testów i
sprawdzianów zadania 
dodatkowe o 
podwyższonym stopniu 
trudności.

innych produktów 
żywnościowych), 
twierdzenia, pytania i 
przeczenia z 
czasownikiem to be, 
czasownik have got, 
czasownik can, 
przyimki miejsca, 
zaimki dopełnieniowe 
(object pronouns), 
zaimki osobowe.

twierdzenia, pytania i 
przeczenia z 
czasownikiem to be, 
czasownik have got, 
czasownik can, przyimki
miejsca, zaimki 
dopełnieniowe (object 
pronouns), zaimki 
osobowe, popełniając 
nieliczne błędy.

twierdzenia, pytania i 
przeczenia z 
czasownikiem to be, 
czasownik have got, 
czasownik can, przyimki
miejsca, zaimki 
dopełnieniowe (object 
pronouns), zaimki 
osobowe, popełniając 
liczne błędy.

żywnościowych), 
twierdzenia, pytania i 
przeczenia z 
czasownikiem to be, 
czasownik have got, 
czasownik can, 
przyimki miejsca, 
zaimki dopełnieniowe 
(object pronouns), 
zaimki osobowe, 
popełniając bardzo 
liczne błędy.

żywnościowych), 
twierdzenia, pytania i 
przeczenia z 
czasownikiem to be, 
czasownik have got, 
czasownik can, przyimki 
miejsca, zaimki 
dopełnieniowe (object 
pronouns), zaimki 
osobowe, lub stosuje 
popełniając bardzo liczne 
błędy.

UNIT 1
CEL

KSZTAŁCENIA
WG NOWEJ
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

Opis ludzi Uczeń bezbłędnie oraz 
płynnie opisuje siebie i inne
osoby, uwzględniając ubiór,
Zakres zastosowanego 
słownictwa oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje siebie i
innej osoby, 
uwzględniając ubiór, lub 
opisuje popełniając błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Rozumienie 
wypowiedzi

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

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

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

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

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

Uczeń nie rozumie 
prostych, typowych 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych z zakresu 
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i środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 1
i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, 

słownictwo 
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 1 i wykonuje 
zadania sprawdzające 
rozumienie tych 
tekstów, nie 
popełniając błędów.

słownictwo i środki 
językowe uwzględnione 
w rozdziale 1 
i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

słownictwo i środki 
językowe uwzględnione 
w rozdziale 1 i wykonuje
zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów,
popełniając dużo 
błędów.

słownictwo i środki 
językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 1 
i wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie tych 
tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów

obejmującego słownictwo
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 1 i nie 
wykonuje zadań 
sprawdzających 
rozumienie tych tekstów, 
lub wykonuje popełniając
bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne Uczeń aktywnie 
uczestniczy w  rozmowie, 
właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z 
uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych 
informacji na swój temat. 
Zakres zastosowanego 
słownictwa oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem nauczania.

Uczeń uczestniczy w 
prostej rozmowie, 
właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z 
uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych 
informacji na swój 
temat.

Uczeń uczestniczy w 
prostej rozmowie, w 
miarę zrozumiale i 
adekwatnie reaguje w 
typowych sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z 
uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych 
informacji na swój temat,
popełniając niewielkie 
błędy językowe.

Uczeń uczestniczy w 
bardzo prostej rozmowie,
reaguje w typowych 
sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z 
uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych 
informacji na swój 
temat, często wzorując 
się na modelu rozmowy i
korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając 
błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi.

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

Uczeń nie uczestniczy w 
bardzo prostej rozmowie 
związanej z 
uzyskiwaniem i 
podawaniem ogólnych 
informacji na swój temat, 

Uzyskiwanie 
informacji

Uczeń bezbłędnie oraz 
płynnie udziela, pyta i prosi
o informacje związane z 
czynnościami 
wykonywanymi w wolnym 
czasie.

Uczeń w sposób 
płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z 
czynnościami 
wykonywanymi w 

Uczeń udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z czynnościami
wykonywanymi w 
wolnym czasie, 
popełniając drobne błędy

Uczeń udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z czynnościami
wykonywanymi w 
wolnym czasie, 
popełniając błędy 

Uczeń udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z 
czynnościami 
wykonywanymi w 
wolnym czasie, 

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

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

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

prosi, udziela popełniając
liczne błędy językowe, 
które w bardzo dużym 
stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Gramatyka i 
słownictwo

Uczeń bezbłędnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziału 1 (w tym, m.in., 
nazwy ubrań, czynności 
wykonywanych w wolnym 
czasie, codziennych 
czynności), czas present 
simple, przysłówki 
częstotliwości, czasownik 
have got. Zakres 
zastosowanych struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego

Uczeń bezbłędnie tworzy 
opis swojego przyjaciela, 
uwzględniając podstawowe 
informacje na jego/jej 
temat, wygląd, 
zainteresowania, 
upodobania itp., pisze 
zaproszenie na urodziny,  
stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 

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

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

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

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

Uczeń nie tworzy opisu 
swojego przyjaciela, 
uwzględniając 
podstawowe informacje 
na jego/jej temat, wygląd,
zainteresowania, 
upodobania itp., nie pisze
zaproszenia na urodziny, 
lub pisze popełniając 
błędy językowe, które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi,
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poza treści objęte 
programem nauczania.

wypowiedzi. miarę właściwą formę i 
styl.

wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą 
formę i styl.

zrozumienie 
wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej 
formy i stylu.

nie zachowując właściwej
formy i stylu.

UNIT 2
CEL

KSZTAŁCENIA
WG NOWEJ
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

Opis miejsc Uczeń bezbłędnie oraz 
płynnie opisuje różne 
pomieszczenia.  Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje 
różnych pomieszczeń, lub
opisuje popełniając liczne
błędy językowe, które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Porównywanie Uczeń bezbłędnie oraz 
płynnie  porównuje swoją 
szkołę ze szkołą opisaną w 
przeczytanym tekście, 
Zakres zastosowanego 
słownictwa oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

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

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

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

Uczeń nie porównuje 
swojej szkoły ze szkołą 
opisaną w przeczytanym 
tekście,lub porównuje 
popełniając liczne  błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Rozumienie 
wypowiedzi

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

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

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

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

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

Uczeń nie rozumie 
prostych, typowych 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych z zakresu 
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środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 2
i wykonuje bezbłędnie 
zadania sprawdzające 
rozumienie tych tekstów. 

słownictwo i środki 
językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 2 i wykonuje 
zadania sprawdzające 
rozumienie tych 
tekstów, nie 
popełniając błędów.

słownictwo i środki 
językowe uwzględnione 
w rozdziale 2 
i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

słownictwo i środki 
językowe uwzględnione 
w rozdziale 2 
i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie
tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

słownictwo i środki 
językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 2 
i wykonuje zadania 
sprawdzające 
rozumienie tych 
tekstów, popełniając 
bardzo dużo błędów

obejmującego słownictwo
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 2 
i nie wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, lub 
wykonuje popełniając 
bardzo dużo błędów

Zachowania 
społeczne i 
interakcja

Uczeń bezbłędnie oferuje, 
zamawia jedzenie i napoje 
w restauracji lub barze, 
stosując właściwe formy 
grzecznościowe. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

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

Uczeń oferuje, zamawia 
jedzenie i napoje w 
restauracji lub barze, 
stosując częściowo 
odpowiednie formy 
grzecznościowe, 
popełniając błędy 
językowe, które w 
niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi.

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

Uczeń nie oferuje, nie 
zamawia jedzenia i 
napojów w restauracji lub
barze, lub zamawia nie 
stosując właściwych form
grzecznościowych 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uzyskiwanie 
informacji

Uczeń w sposób płynny 
oraz bezbłędny udziela, 
pyta i prosi o informacje 
związane z przebywaniem 
różnych osób w 
pomieszczeniach 
szkolnych, przedmiotami i 
osobami znajdującymi się 
w określonych 
pomieszczeniach. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 

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

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

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

Uczeń udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z 
przebywaniem różnych
osób w 
pomieszczeniach 
szkolnych, 
przedmiotami i 
osobami znajdującymi 
się w określonych 
pomieszczeniach, 
popełniając błędy 

Uczeń nie udziela, nie 
pyta i nie prosi o 
informacje związane z 
przebywaniem różnych 
osób w pomieszczeniach 
szkolnych, przedmiotami 
i osobami znajdującymi 
się w określonych 
pomieszczeniach, lub 
pyta, prosi, udziela 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
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gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

zrozumienie 
wypowiedzi.

wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi.

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

dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Gramatyka i 
słownictwo

Uczeń bezbłędnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziału 2 (w tym, m.in., 
nazwy pomieszczeń w 
szkole, nazwy przedmiotów
szkolnych, nazwy mebli i 
elementów wyposażenia, 
nazwy napojów i jedzenia, 
produktów spożywczych), 
some, any, przedimki a/an, 
konstrukcję There is/There 
are, rzeczowniki policzalne
i niepoliczalne. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego

Uczeń bezbłędnie opisuje 
swoją szkołę i 
pomieszczenia w niej się 
znajdujące, przygotowuje 
projekt menu do szkolnej 
stołówki, stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi. 
Zakres zastosowanego 
słownictwa oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje swojej 
szkoły i pomieszczeń w 
niej się znajdujących, nie 
przygotowuje projektu 
menu do szkolnej 
stołówki, lub 
przygotowuje popełniając
liczne błędy które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
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poza treści objęte 
programem

wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i 
styl.

wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą 
formę i styl.

wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej 
formy i stylu.

zrozumienie wypowiedzi,
nie zachowując właściwej
formy i stylu.

Opis czynności Uczeń w sposób płynny 
oraz bezbłędny opisuje 
sposób przygotowania 
wybranej potrawy, 
uwzględniając ilość 
potrzebnych składników, 
Zakres zastosowanego 
słownictwa oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje 
sposobu przygotowania 
wybranej potrawy, 
uwzględniając ilość 
potrzebnych składników, 
lub opisuje popełniając 
liczne błędy językowe, 
które w bardzo dużym 
stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

UNIT 3
CEL

KSZTAŁCENIA
WG NOWEJ
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

Opis upodobań Uczeń w sposób płynny 
opisuje swoje upodobania 
muzyczne oraz ulubionych 
wykonawców muzycznych,
wyraża swoje upodobania 
na temat koncertów i 
musicali. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje swoich
upodobań muzycznych 
oraz ulubionych 
wykonawców 
muzycznych, nie wyraża 
swoich upodobań na 
temat koncertów i 
musicali, lub opisuje / 
wyraża popełniając liczne
błędy językowe, które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
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wypowiedzi. wypowiedzi. wypowiedzi. zrozumienie wypowiedzi.
Rozumienie 
wypowiedzi

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

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

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

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

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

Uczeń nie rozumie 
prostych, typowych 
wypowiedzi ustnych  i 
pisemnych z zakresu 
obejmującego słownictwo
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 3 i nie 
wykonuje zadań 
sprawdzających 
rozumienie tych tekstów, 
lub wykonuje popełniając
bardzo dużo błędów

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny 
opisuje wybraną gwiazdę 
muzyki, uwzględniając 
podstawowe informacje na 
jej temat, wygląd oraz 
swoją opinię, Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje 
wybranej gwiazdy 
muzyki, uwzględniając 
podstawowe informacje 
na jej temat, wygląd oraz 
swoją opinię, lub opisuje 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Zachowania 
społeczne i 
interakcja

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

Uczeń sugeruje i 
proponuje różne formy
spędzenia czasu i 
reaguje na takie 
propozycje zgadzając 
się lub udzielając 
odmowy, stosując 

Uczeń sugeruje i 
proponuje różne formy 
spędzenia czasu i reaguje
na takie propozycje 
zgadzając się lub 
udzielając odmowy, 
stosując właściwe formy 

Uczeń sugeruje i 
proponuje różne formy 
spędzenia czasu i reaguje
na takie propozycje 
zgadzając się lub 
udzielając odmowy, 
stosując częściowo 

Uczeń sugeruje i 
proponuje różne formy 
spędzenia czasu i 
reaguje na takie 
propozycje zgadzając 
się lub udzielając 
odmowy, nie stosując 

Uczeń nie sugeruje i nie 
proponuje różnych form 
spędzenia czasu i nie 
reaguje na takie 
propozycje zgadzając się 
lub udzielając odmowy, 
nie stosując właściwych 
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Zakres zastosowanego 
słownictwa oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem. 

właściwe formy 
grzecznościowe, nie 
popełniając większych 
błędów. 

grzecznościowe i 
popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.

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

właściwych form 
grzecznościowych 
popełniając błędy 
językowe, które w 
znacznym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi.

form grzecznościowych  
lub sugeruje / proponuje /
reaguje popełniając liczne
błędy językowe, które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i 
słownictwo

Uczeń bezbłędnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziału 3 (w tym, m.in., 
nazwy gatunków 
muzycznych, instrumentów
muzycznych, nazwy 
czynności wykonywanych 
w wolnym czasie), czas 
present continuous.  Zakres
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem. Wykonuje 
podczas lekcji oraz testów i
sprawdzianów zadania 
dodatkowe o 
podwyższonym stopniu 
trudności.

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego

Uczeń bezbłędnie tworzy 
pisemny opis wybranej 
gwiazdy muzyki,  stosując 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. Zakres 
zastosowanego słownictwa 

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

Uczeń tworzy pisemny 
opis wybranej gwiazdy 
muzyki, popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, nie 
wpływające na 

Uczeń tworzy pisemny 
opis wybranej gwiazdy 
muzyki, popełniając 
błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe 

Uczeń tworzy pisemny 
opis wybranej gwiazdy 
muzyki, popełniając 
błędy językowe, które 
w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe 

Uczeń nie  tworzy 
pisemnego opisu 
wybranej gwiazdy 
muzyki, lub tworzy 
popełniając liczne  błędy 
językowe, które w bardzo
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oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem.

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

zrozumienie 
wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą 
formę i styl.

zrozumienie 
wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej 
formy i stylu.

dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej 
formy i stylu.

UNIT 4
CEL

KSZTAŁCENIA
WG NOWEJ
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

Opis czynności Uczeń w sposób płynny I 
bezbłędny opisuje 
czynności odbywające się 
w momencie mówienia, 
sposoby korzystania z 
komputera, Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem.

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje 
czynności odbywających 
się w momencie 
mówienia, sposobu 
korzystania z komputera, 
lub opisuje popełniając 
liczne błędy które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi

Rozumienie 
wypowiedzi

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

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

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

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

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

Uczeń nie rozumie 
prostych typowych 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych z zakresu 
obejmującego słownictwo
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 4 i nie 
wykonuje zadań 
sprawdzających 
rozumienie tych tekstów, 
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popełniając błędów. bardzo dużo błędów. lub wykonuje popełniając
bardzo dużo błędów

Reagowanie ustne Uczeń aktywnie 
uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i 
zrozumiale reaguje w 
sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z robieniem 
zakupów w sklepie 
elektronicznym i pytaniem 
o cenę. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem.

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

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

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

Uczeń stara się 
uczestniczyć w bardzo 
prostej rozmowie 
związanej z robieniem 
zakupów w sklepie 
elektronicznym i 
pytaniem o cenę, 
korzystając w dużej 
mierze z pomocy 
nauczyciela, 
popełniając błędy 
językowe, które w 
znacznym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń nie uczestniczy w 
bardzo prostej rozmowie 
związanej z robieniem 
zakupów w sklepie 
elektronicznym i 
pytaniem o cenę, lub 
uczestniczy korzystając w
dużej mierze z pomocy 
nauczyciela, popełniając 
liczne  błędy językowe, 
które w bardzo dużym 
stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uzyskiwanie 
informacji

Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z przynależnością
różnych przedmiotów, 
wykonywanymi w danej 
chwili czynnościami, 
korzystaniem z różnych 
urządzeń elektronicznych.  
Zakres zastosowanego 
słownictwa oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 

Uczeń w sposób 
płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z 
przynależnością 
różnych przedmiotów, 
wykonywanymi w 
danej chwili 
czynnościami, 
korzystaniem z 
różnych urządzeń 
elektronicznych.

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

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

Uczeń udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z 
przynależnością 
różnych przedmiotów, 
wykonywanymi w 
danej chwili 
czynnościami, 
korzystaniem z różnych
urządzeń 
elektronicznych, 
popełniając błędy 
językowe, które w 

Uczeń nie udziela,nie 
pyta i nie prosi o 
informacje związane z 
przynależnością różnych 
przedmiotów, 
wykonywanymi w danej 
chwili czynnościami, 
korzystaniem z różnych 
urządzeń 
elektronicznych, lub 
udziela / pyta / prosi 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo

18



Szkoła Podstawowa 
im. Szarych Szeregów w Górkach

Wymagania edukacyjne w roku szkolnym 2022/23
Język angielski klasa 5

programem zrozumienie 
wypowiedzi.

wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi.

znacznym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi.

dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Gramatyka i 
słownictwo

Uczeń bezbłędnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziału 4 (w tym, m.in., 
słownictwo związane z 
komputerami i technologią 
informacyjno-
komunikacyjną, wyrażenia 
związane z robieniem 
zakupów), czas present 
simple, czas present 
continuous, zaimki 
dzierżawcze, przedimki 
a/an i the, spójnik because. 
Zakres zastosowanego 
słownictwa oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem. Wykonuje 
podczas lekcji oraz testów i
sprawdzianów zadania 
dodatkowe o 
podwyższonym stopniu 
trudności.

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego

Uczeń bezbłędnie pisze 
tekst na temat korzystania z
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w 
codziennym życiu,  stosując
właściwą formę i styl 

Uczeń pisze tekst na 
temat korzystania z 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych w 
codziennym życiu, nie 

Uczeń pisze tekst na 
temat korzystania z 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych w 
codziennym życiu, 

Uczeń pisze tekst na 
temat korzystania z 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych w 
codziennym życiu, 

Uczeń pisze tekst na 
temat korzystania z 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych w 
codziennym życiu, 

Uczeń nie pisze tekstu na 
temat korzystania z 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w 
codziennym życiu, lub 
pisze  popełniając liczne 
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wypowiedzi.  Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

popełniając większych 
błędów i stosując 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi.

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

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

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

błędy językowe, które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi,
nie zachowując właściwej
formy i stylu.

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat różnych technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych i 
cyfrowej szkoły, Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

Uczeń w sposób 
płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię
na temat różnych 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych i 
cyfrowej szkoły, nie 
popełniając większych 
błędów.

Uczeń wyraża swoją 
opinię temat różnych 
technologii 
informacyjno-
komunikacyjnych i 
cyfrowej szkoły, 
popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.

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

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

Uczeń nie wyraża swojej 
opinii na temat różnych 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych i 
cyfrowej szkoły, lub 
wyraża popełniając liczne
błędy językowe, które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.
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Szczegółowe wymagania edukacyjne II PÓŁROCZE

UNIT 5
CEL

KSZTAŁCENIA
WG NOWEJ
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny opisuje 
krajobraz, miejsca 
geograficzne, 
uwzględniając jego 
elementy oraz swoją opinię 
na jego temat, Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje 
krajobrazu, miejsca 
geograficznego, 
uwzględniając jego 
elementy oraz swoją 
opinię na jego temat, lub 
opisuje popełniając liczne
błędy językowe, które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi

Rozumienie 
wypowiedzi

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

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

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

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

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

Uczeń nie rozumie 
prostych, typowych 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych z zakresu 
obejmującego słownictwo
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 5 i nie 
wykonuje zadań 
sprawdzających 
rozumienie tych tekstów, 
lub wykonuje popełniając
bardzo dużo błędów
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Uzyskiwanie 
informacji

Uczeń w sposób płynny 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
cechami zwierząt, ludzi i 
miejsc. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

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

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

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

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

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

Gramatyka i 
słownictwo

Uczeń bezbłędnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziału 5 (w tym, m.in., 
nazwy elementów 
krajobrazu), spójnik 
because, przymiotniki w 
stopniu wyższym i 
najwyższym. Zakres 
zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem. wykonuje 
podczas lekcji oraz testów i
sprawdzianów zadania 
dodatkowe o 
podwyższonym stopniu 
trudności.

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego

Uczeń tworzy pisemny opis
ilustracji przedstawiającej 
miejsce geograficzne, 
stosując właściwą formę i 
styl wypowiedzi. Zakres 

Uczeń tworzy pisemny
opis ilustracji 
przedstawiającej 
miejsce geograficzne, 
nie popełniając 

Uczeń tworzy pisemny 
opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce 
geograficzne, 
popełniając niewielkie 

Uczeń tworzy pisemny 
opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce
geograficzne, 
popełniając błędy 

Uczeń tworzy pisemny 
opis ilustracji 
przedstawiającej 
miejsce geograficzne, 
popełniając błędy 

Uczeń nie tworzy 
pisemnego opisu 
ilustracji przedstawiającej
miejsce geograficzne, lub
tworzy popełniając liczne
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zastosowanego słownictwa 
oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

większych błędów i 
stosując właściwą 
formę i styl 
wypowiedzi.

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

językowe, które w 
niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą 
formę i styl.

językowe, które w 
znacznym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej 
formy i stylu.

błędy językowe, które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi,
nie zachowując właściwej
formy i stylu.

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat różnych 
niebezpiecznych zwierząt. 
Zakres zastosowanego 
słownictwa oraz struktur 
gramatycznych  wykracza 
poza treści objęte 
programem

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

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

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

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

Uczeń nie wyraża swojej 
opinii na temat różnych 
niebezpiecznych 
zwierząt, lub wyraża 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi

UNIT 6
CEL

KSZTAŁCENIA
WG NOWEJ
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

Opis miejsc Uczeń w sposób płynny I 
bezbłędny opisuje 
położenie różnych miejsc w
mieście, zastosowane 
struktury gramatyczne oraz 
słownictwo wykraczają 
poza treści objęte 
programem nauczania. 

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje 
położenia różnych miejsc 
w mieście, lub opisuje 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.
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Rozumienie 
wypowiedzi

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

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

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

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

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

Uczeń nie rozumie 
prostych, typowych 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych z zakresu 
obejmującego słownictwo
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 6 i nie 
wykonuje zadań 
sprawdzających 
rozumienie tych tekstów, 
lub wykonuje je 
popełniając bardzo dużo 
błędów

Porównywanie Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny porównuje swoje
miasto i inne miasta. 
zastosowane struktury 
gramatyczne oraz 
słownictwo wykraczają 
poza treści objęte 
programem nauczania. 

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

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

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

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

Uczeń nie porównuje 
swojego miasta i innego 
miasta, lub porównuje 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Reagowanie ustne Uczeń aktywnie  
uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i 
zrozumiale reaguje w 
sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z pytaniem o 
drogę i wskazywaniem 
drogi. zastosowane 
struktury gramatyczne oraz 
słownictwo wykraczają 

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

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

Uczeń uczestniczy w 
bardzo prostej rozmowie,
reaguje w typowych 
sytuacjach 
komunikacyjnych 
związanych z pytaniem o
drogę i wskazywaniem 
drogi, często wzorując 
się na modelu rozmowy i
korzystając z pomocy 
nauczyciela, popełniając 

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

Uczeń nie uczestniczy w 
bardzo prostej rozmowie 
związanej z pytaniem o 
drogę i wskazywaniem 
drogi, lub uczestniczy 
korzystając w dużej 
mierze z pomocy 
nauczyciela, popełniając 
liczne błędy językowe, 
które w bardzo dużym  
stopniu wpływają na 
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poza treści objęte 
programem nauczania. 

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

wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi.

właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Gramatyka i 
słownictwo

Uczeń bezbłędnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziału 6 (w tym, m.in., 
nazwy miejsc i instytucji w 
mieście), przyimki miejsca,
konstrukcję There is/There 
are w czasie teraźniejszym 
i przeszłym, czasownik to 
be w czasie past 
simple.wykonuje podczas 
lekcji oraz testów i 
sprawdzianów zadania 
dodatkowe o 
podwyższonym stopniu 
trudności.

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

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

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

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

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

Tworzenie tekstu 
pisemnego

Uczeń bezbłędnie tworzy 
pisemny opis miasta lub 
miejscowości, w której 
mieszka, uwzględniając 
możliwości spędzania w 
niej różnych form 
aktywności, stosując 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. zastosowane 
struktury gramatyczne oraz 
słownictwo wykraczają 
poza treści objęte 
programem nauczania. 

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

Uczeń tworzy pisemny 
opis miasta lub 
miejscowości, w której 
mieszka, uwzględniając 
możliwości spędzania w 
niej różnych form 
aktywności, popełniając 
niewielkie błędy 
językowe, nie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i 

Uczeń tworzy pisemny 
opis miasta lub 
miejscowości, w której 
mieszka, uwzględniając 
możliwości spędzania w 
niej różnych form 
aktywności, popełniając 
błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą 

Uczeń tworzy pisemny 
opis miasta lub 
miejscowości, w której 
mieszka, uwzględniając
możliwości spędzania 
w niej różnych form 
aktywności, 
popełniając błędy 
językowe, które w 
znacznym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi, nie 

Uczeń nie tworzy 
pisemnego opisu miasta 
lub miejscowości, w 
której mieszka, 
uwzględniając 
możliwości spędzania w 
niej różnych form 
aktywności, lub tworzy 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie 
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styl. formę i styl. zachowując właściwej 
formy i stylu.

zachowując właściwej 
formy i stylu.

UNIT 7
CEL

KSZTAŁCENIA
WG NOWEJ
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

Opis ludzi Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny opisuje osobę, 
którą podziwia, 
Zastosowane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne 
wykraczają poza treści 
objęte programem 
nauczania.

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje osoby, 
którą podziwia, lub 
opisuje popełniając liczne
błędy językowe, które w 
bardzo dużym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie 
wypowiedzi

Uczeń bezbłędnie rozumie 
proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i 
środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 7
i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, Zastosowane 
słownictwo oraz struktury 
gramatyczne wykraczają 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

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

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

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

Uczeń nie rozumie 
prostych, typowych 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnch z zakresu 
obejmującego słownictwo
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 7 i nie 
wykonuje zadań 
sprawdzających 
rozumienie tych tekstów, 
lub wykonuje je 
popełniając bardzo dużo 
błędów
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Zachowania 
społeczne i 
interakcja

Uczeń aktywnie i 
bezbłędnie  prowadzi 
krótką rozmowę 
telefoniczną, podczas której
proponuje wspólne 
spędzenie czasu, stosując 
właściwe formy 
grzecznościowe, 
Zastosowane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne 
wykraczają poza treści 
objęte programem 
nauczania.

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

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

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

Uczeń prowadzi krótką
rozmowę telefoniczną, 
podczas której 
proponuje wspólne 
spędzenie czasu, nie 
stosując właściwych 
form 
grzecznościowych 
popełniając błędy 
językowe, które w 
znacznym stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie 
wypowiedzi.

Uczeń nie prowadzi 
krótkiej rozmowy 
telefonicznej, podczas 
której proponuje wspólne 
spędzenie czasu, nie 
stosując właściwych form
grzecznościowych lub 
prowadzi popełniając 
liczne błędy językowe, 
które w bardzo dużym 
stopniu wpływają na 
właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Uzyskiwanie 
informacji

Uczeń w sposób płynny 
udziela, pyta i prosi o 
informacje związane z 
planami zawodowymi. 
Zastosowane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne 
wykraczają poza treści 
objęte programem 
nauczania.

Uczeń w sposób 
płynny udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z planami 
zawodowymi.

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

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

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

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

Gramatyka i 
słownictwo

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

Uczeń poprawnie 
stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału
7 (w tym, m.in., nazwy
zawodów i miejsc ich 
wykonywania, historią 
i atrakcjami 
turystycznymi w 

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

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

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

Uczeń nie stosuje 
poznanego słownictwa z 
rozdziału 7 (w tym, m.in.,
nazwy zawodów i miejsc 
ich wykonywania, 
historią i atrakcjami 
turystycznymi w 
Londynie), czas past 
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regularne i  nieregularne. 
Zastosowane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne 
wykraczają poza treści 
objęte programem 
nauczania. wykonuje 
podczas lekcji oraz testów i
sprawdzianów zadania 
dodatkowe o 
podwyższonym stopniu 
trudności.

Londynie), czas past 
simple, czasowniki 
regularne i 
nieregularne.

regularne i nieregularne, 
popełniając nieliczne 
błędy.

regularne i nieregularne, 
popełniając liczne błędy.

simple, czasowniki 
regularne i 
nieregularne, 
popełniając bardzo 
liczne błędy.

simple, czasowniki 
regularne i nieregularne, 
lub stosuje popełniając 
bardzo liczne błędy.

Tworzenie tekstu 
pisemnego

Uczeń bezbłędnie pisze list 
prywatny o niezwykle 
spędzonym dniu, stosując 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. Zastosowane 
słownictwo oraz struktury 
gramatyczne wykraczają 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

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

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

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

Uczeń nie pisze listu 
prywatnego o niezwykle 
spędzonym dniu, lub 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej 
formy i stylu.

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na 
temat różnych zawodów. 
Zastosowane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne 
wykraczają poza treści 
objęte programem 
nauczania.

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

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

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

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

Uczeń nie wyraża swojej 
opinii temat różnych 
zawodów, lub wyraża 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.
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UNIT 8
CEL

KSZTAŁCENIA
WG NOWEJ
PODSTAWY

PROGRAMOWEJ

OCENA

CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA NIEDOSTATECZNA

Rozumienie 
wypowiedzi

Uczeń bezbłędnie rozumie 
proste, typowe wypowiedzi 
ustne i pisemne z zakresu 
obejmującego słownictwo i 
środki językowe 
uwzględnione w rozdziale 8
i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie 
tych tekstów, Wykonuje 
podczas lekcji oraz testów i
sprawdzianów zadania 
dodatkowe o 
podwyższonym stopniu 
trudności.

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

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

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

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

Uczeń nie rozumie 
prostych, typowych 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych z zakresu 
obejmującego słownictwo
i środki językowe 
uwzględnione w 
rozdziale 8 i nie 
wykonuje zadań 
sprawdzających 
rozumienie tych tekstów, 
lub wykonuje popełniając
bardzo dużo błędów.

Opis czynności Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny opisuje 
czynności i wydarzenia z 
przeszłości, Zastosowane 
słownictwo oraz struktury 
gramatyczne wykraczają 
poza treści objęte 
programem nauczania. 

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

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

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

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

Uczeń nie opisuje 
czynności i wydarzenia z 
przeszłości, lub opisuje  
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi.

Zachowania 
społeczne i 
interakcja

Uczeń bezbłędnie 
rozmawia na temat 
minionych wakacji, 
stosując właściwe formy 

Uczeń rozmawia na 
temat minionych 
wakacji, stosując 
właściwe formy 

Uczeń rozmawia na 
temat minionych 
wakacji, stosując 
właściwe formy 

Uczeń rozmawia na 
temat minionych 
wakacji, stosując 
częściowo odpowiednie 

Uczeń rozmawia na 
temat minionych 
wakacji, nie stosując 
właściwych form 

Uczeń nie rozmawia na 
temat minionych wakacji,
nie stosuje właściwych 
form grzecznościowych 
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grzecznościowe. 
Zastosowane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne 
wykraczają poza treści 
objęte programem 
nauczania. 

grzecznościowe, nie 
popełniając większych 
błędów. 

grzecznościowe i 
popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.

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

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

lub stosuje popełniając 
liczne błędy językowe, 
które w bardzo stopniu 
wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie 
informacji

Uczeń w sposób płynny i 
bezbłędny udziela, pyta i 
prosi o informacje 
związane z wykonywanymi
w przeszłości czynnościami
i wydarzeniami z 
przeszłości. Zastosowane 
słownictwo oraz struktury 
gramatyczne wykraczają 
poza treści objęte 
programem nauczania.

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

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

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

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

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

Gramatyka i 
słownictwo

Uczeń bezbłędnie stosuje 
poznane słownictwo z 
rozdziału 8 (w tym, m.in., 
nazwy państw, 
narodowości, słownictwo 
związane z podróżowaniem
i turystyką), czas past 
simple, przysłówki. 
Zastosowane słownictwo 
oraz struktury gramatyczne 
wykraczają poza treści 
objęte programem 
nauczania. Wykonuje 

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

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

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

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

Uczeń nie stosuje 
poznanego słownictwa z 
rozdziału 8 (w tym, m.in.,
nazwy państw, 
narodowości, słownictwo 
związane z 
podróżowaniem i 
turystyką), czas past 
simple, przysłówki, lub 
stosuje popełniając 
bardzo liczne błędy.
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podczas lekcji oraz testów i
sprawdzianów zadania 
dodatkowe o 
podwyższonym stopniu 
trudności.

Tworzenie tekstu 
pisemnego

Uczeń bezbłędnie pisze list 
e-mail, w którym opisuje 
poznaną ekscytujące 
wydarzenie,   stosując 
właściwą formę i styl 
wypowiedzi. Zastosowane 
słownictwo oraz struktury 
gramatyczne wykraczają 
poza treści objęte 
programem nauczania. 

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

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

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

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

Uczeń nie pisze listu e-
mail, w którym opisuje 
poznane ekscytujące 
wydarzenie, lub pisze 
popełniając liczne błędy 
językowe, które w bardzo
dużym stopniu wpływają 
na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej 
formy i stylu.
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