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Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego 

podręcznik: Steps Plus 2  KLASA 5   

 

I. Zasady ogólne  
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych 
 
 
I. Zasady ogólne 
 
1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO), który stanowi załącznik do Statutu Szkoły.  
2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia, tj. stan wiedzy i umiejętności uczniów oraz postępy czynione przez ucznia. 
3. O zakresie wymagań edukacyjnych, kryteriach i sposobach oceniania oraz trybie poprawiania oceny nauczyciel informuje uczniów na pierwszej lekcji języka 

angielskiego. 
4. Wymagania edukacyjne są dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (m.in. na podstawie 

orzeczeń, opinii ppp oraz w wyniku rozpoznania indywidualnych potrzeb przez pracowników placówki). 
5. Główną funkcją  oceniania bieżącego jest monitorowanie pracy ucznia i przekazywanie mu informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w 

uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć. 
Ocenianie bieżące ma za zadanie umożliwić: 
a) informowanie ucznia, rodzica i nauczyciela o poziomie osiągnięć edukacyjnych oraz postępach ucznia, 
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; 
c) wskazywanie uczniowi mocnych (uzdolnień) i słabych stron, a przede wszystkim sposobów pracy nad nimi, 
d) planowanie rozwoju ucznia, rozwijania jego uzdolnień, pokonywania ewentualnych trudności, 
e) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce. 

6.  Ustalenie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej odbywa się w trybie ustalonym w WSO.   
 
 
II. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych 
 
1. Nauczyciel sprawdza osiągnięcia edukacyjne ucznia możliwie często. 
2. Do sprawdzania wiedzy, umiejętności i postępów edukacyjnych ucznia stosuje się takie narzędzia jak: obserwacja ucznia w trakcie zajęć edukacyjnych – udział 

ucznia w zajęciach, udział w ćwiczeniach, testy, prace pisemne, kartkówki, wypowiedzi ustne, prace domowe.  
3. Uzyskane oceny są jawne, podlegają uzasadnieniu, a ocenione prace pisemne wglądowi. 
4. Każdą ocenę można poprawić. 
5. Sprawdziany i ich zakres są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, kartkówki z bieżącego materiału nie podlegają tej zasadzie. 
6. Sprawdziany, kartkówki i prace pisemne zapowiadane przez nauczyciela są obowiązkowe. 
7. O terminach i zakresie prac domowych nauczyciel informuje na bieżąco. 
8. Nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania uczeń zgłasza na początku lekcji. 
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9. Uczeń ma prawo do uzyskania pomocy nauczyciela w nadrobieniu zaległości wynikających z długotrwałej nieobecności w szkole. Termin nadrobienia zaległości 
podlega indywidualnym ustaleniom (adekwatnym do długości i przyczyny nieobecności). 

10. Ocena roczna zostaje ustalona zgodnie z WSO. 
 

III. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen 

 
 

 
 

WIEDZA 
UMIEJĘTNOŚCI 

RECEPCJA PRODUKCJA 
INTERAKCJA 

 

 
Uczeń posługuje się zakresem środków 
językowych pozwalających mu na realizację 
działań językowych w wybranych aspektach 
następujących bloków tematycznych: 
 

• My friends 
• My school 
• Music 
• Digital world 
• Nature 
• My town 
• People 
• Around the world 

 
SŁUCHANIE: 
 
Uczeń potrafi zrozumieć wyrażenia 
 i najczęściej używane słowa dotyczące  
go osobiście, jego rodziny i 
bezpośredniego otoczenia, gdy tempo 
wypowiedzi jest wolne a wymowa 
wyraźna, potrafi zrozumieć główny sens 
zawarty w krótkich, prostych 
komunikatach i ogłoszeniach.  
 
CZYTANIE: 
 
Uczeń potrafi czytać bardzo krótkie, 
proste teksty. Potrafi znaleźć konkretne, 
przewidywalne informacje w prostych 
tekstach dotyczących życia 
codziennego, takich jak ogłoszenia, 
reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady 
jazdy. Rozumie krótkie, proste listy 
prywatne. 
 

 
MÓWIENIE: 
 
 Uczeń potrafi posłużyć się ciągiem 
wyrażeń i zdań, by w prosty sposób 
opisać swoją rodzinę, innych ludzi, 
warunki życia, swoje wykształcenie. 
 
PISANIE: 
 
Uczeń potrafi pisać krótkie i proste 
notatki lub wiadomości wynikające z 
doraźnych potrzeb. Potrafi napisać 
bardzo prosty list prywatny. 

 
MÓWIENIE:  
 
Uczeń potrafi brać udział w zwykłej, 
typowej rozmowie wymagającej prostej  
i bezpośredniej wymiany informacji  
na znane mu tematy. Potrafi sobie 
radzić w bardzo krótkich rozmowach 
towarzyskich, nawet jeśli nie rozumie 
wystarczająco dużo, by samemu 
podtrzymać rozmowę. 

Opracowane na podstawie: Propozycji systemu oceniania przygotowanego przez wydawnictwa: Pearson oraz Oxford. 
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Kryteria oceniania ogólne 

 

 POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY 

OCENA 
NIEDOSTATECZNA 

OCENA 
DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 
DOSTATECZNA 

OCENA 
DOBRA 

OCENA 
BARDZO DOBRA 

OCENA 
CELUJĄCA 

  NISKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

PODSTAWOWY 
STOPIEŃ SPEŁNIENIA 

WYMAGAŃ 
EDUKACYJNYCH 

ŚREDNI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

WYSOKI STOPIEŃ 
SPEŁNIENIA 
WYMAGAŃ 

EDUKACYJNYCH 

 

Wiadomości: 

środki językowe 

fonetyka 

ortografia 

 

 

 

Uczeń nie spełnia 

większości kryteriów, by 

otrzymać ocenę 

dopuszczającą, tj. nie 

opanował podstawowej 

wiedzy 

 i nie potrafi wykonać 

zadań  

o elementarnym stopniu 

trudności nawet z 

pomocą nauczyciela.  

Braki w wiadomościach  

i umiejętnościach są na 

tyle rozległe, że 

uniemożliwiają mu 

naukę na kolejnych 

etapach. 

 

Uczeń: 
• zna ograniczoną liczbę 
podstawowych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia liczne błędy  
w ich zapisie i wymowie, 
• zna proste, 
elementarne struktury 
gramatyczne 
wprowadzone przez 
nauczyciela, 
• popełnia liczne błędy 
leksykalno-gramatyczne 
we wszystkich typach 
zadań. 

Uczeń: 
• zna część 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• popełnia sporo błędów 
w ich zapisie i wymowie, 
• zna większość 
wprowadzonych struktur 
gramatycznych, 
• popełnia sporo błędów 
leksykalno-
gramatycznych  
w trudniejszych 
zadaniach. 

Uczeń: 
• zna większość 
wprowadzonych słów  
i wyrażeń, 
• zwykle poprawnie je 
zapisuje i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia nieliczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne. 

Uczeń: 
• zna wszystkie 
wprowadzone słowa  
i wyrażenia, 
• poprawnie je zapisuje  
i wymawia, 
• zna wszystkie 
wprowadzone struktury 
gramatyczne, 
• popełnia sporadyczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
zwykle potrafi 
samodzielnie poprawić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje 

uczeń, który w wysokim 

stopniu opanował wiedzę i 

umiejętności określone 

programem nauczania . 

 

 

Umiejętności Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela,  
• w ograniczonym 
stopniu rozwiązuje 
zadania na słuchanie – 
rozumie pojedyncze 
słowa, 
• rozumie ogólny sens 
przeczytanych tekstów, 
w ograniczonym stopniu 
rozwiązuje zadania na 
czytanie. 
 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• częściowo poprawnie 
rozwiązuje zadania na 
czytanie i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie. 

Recepcja 
Uczeń: 
• rozumie polecenia 
nauczyciela, 
• poprawnie rozwiązuje 
zadania na czytanie  
i słuchanie, 
• zwykle potrafi 
uzasadnić swoje 
odpowiedzi. 
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 Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są płynne i są bardzo 
krótkie: wyrazy, 
pojedyncze zdania,  
w formie pisemnej dwa - 
trzy zdania, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje niewielką 
część istotnych 
informacji, 
• wypowiedzi ucznia są 
w znacznym stopniu 
nielogiczne i niespójne, 
• uczeń stosuje niewielki 
zakres poznanego 
słownictwa oraz struktur, 
• uczeń popełnia liczne 
błędy leksykalno-
gramatyczne, które 
mogą zakłócać 
komunikację. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia nie 
są zbyt płynne, ale mają 
dostateczną długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje większość 
istotnych informacji, 
• wypowiedzi ucznia są 
częściowo nielogiczne  
i niespójne, 
• uczeń stosuje 
słownictwo i struktury 
odpowiednie do formy 
wypowiedzi, 
• uczeń popełnia sporo 
błędów leksykalno-
gramatycznych, które 
nie zakłócają jednak 
komunikacji. 
 

Produkcja 
• wypowiedzi ucznia są 
dość płynne, a jego 
prace pisemne mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
istotne informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i w miarę 
spójne, 
• uczeń stosuje 
adekwatne do tematu 
słownictwo oraz 
struktury, 
• uczeń popełnia 
nieliczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
nie zakłócające 
komunikacji, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 

Produkcja 
• wypowiedzi i prace 
pisemne ucznia są 
płynne i mają 
odpowiednią długość, 
• uczeń przekazuje  
i uzyskuje wszystkie 
wymagane informacje, 
• wypowiedzi ucznia są 
logiczne i spójne, 
• uczeń stosuje bogate 
słownictwo i struktury, 
• uczeń popełnia 
sporadyczne błędy 
leksykalno-gramatyczne, 
• uczeń stosuje 
odpowiednią formę  
i styl. 
 
 

 

 

Opracowane na podstawie: Propozycji systemu oceniania przygotowanego przez wydawnictwa: Pearson oraz Oxford. 

 

Welcome 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc 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. 

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

Reagowanie ustne 

 

 

 

 

 

 

Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
przedstawianiem 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. 

Opis przedmiotów/zwierząt Uczeń w sposób płynny opisuje 
różne zwierzęta, uwzględniając ich 
wygląd i umiejętności, nie 
popełniając większych błędów. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i 
umiejętności, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i umiejętności, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń opisuje różne zwierzęta, 
uwzględniając ich wygląd i umiejętności, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

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

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

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

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

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), 
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. 
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UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis ludzi 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. 

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

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

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

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

Reagowanie ustne Uczeń uczestniczy w prostej 
rozmowie, właściwie i zrozumiale 
reaguje w sytuacjach 
komunikacyjnych związanych z 
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. 

Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, 
pyta i prosi o informacje związane z 
czynnościami wykonywanymi w 
wolnym czasie. 

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

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

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

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 1 (w tym, 
m.in., nazwy 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. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy opis swojego 
przyjaciela, uwzględniając 
podstawowe informacje na jego/jej 
temat, wygląd, zainteresowania, 
upodobania itp., pisze zaproszenie 
na urodziny, nie popełniając 

Uczeń tworzy opis swojego 
przyjaciela, uwzględniając 
podstawowe informacje na jego/jej 
temat, wygląd, zainteresowania, 
upodobania itp., pisze zaproszenie na 
urodziny, popełniając niewielkie błędy 

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 

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 
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większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

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

stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis miejsc 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. 

Porównywanie 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. 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń 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. 

Uzyskiwanie informacji 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 
zrozumienie wypowiedzi. 

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 wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

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 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 
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Gramatyka i słownictwo 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. 

Tworzenie tekstu pisemnego 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 wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

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 wypowiedzi, 
stosując częściowo właściwą formę i 
styl. 

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 wypowiedzi, nie 
zachowując właściwej formy i stylu. 

Opis czynności 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. 

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis upodobań 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 wypowiedzi. 

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 wypowiedzi. 

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 wypowiedzi. 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń sugeruje i proponuje różne 
formy spędzenia czasu i reaguje na 
takie propozycje zgadzając się lub 
udzielając odmowy, stosując 
właściwe formy grzecznościowe, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń sugeruje i proponuje różne 
formy spędzenia czasu i reaguje na 
takie propozycje zgadzając się lub 
udzielając odmowy, stosując właściwe 
formy grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy 
spędzenia czasu i reaguje na takie 
propozycje zgadzając się lub udzielając 
odmowy, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń sugeruje i proponuje różne formy 
spędzenia czasu i reaguje na takie 
propozycje zgadzając się lub udzielając 
odmowy, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie stosuje poznane 
słownictwo z rozdziału 3 (w tym, 
m.in., nazwy 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. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis 
wybranej gwiazdy muzyki, nie 
popełniając większych błędów i 
stosując właściwą formę i styl 
wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej 
gwiazdy muzyki, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej 
gwiazdy muzyki, popełniając błędy 
językowe, które w niewielkim stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, stosując częściowo 
właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis wybranej 
gwiazdy muzyki, popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi, nie zachowując właściwej 
formy i stylu. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

Opis czynności 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. 

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji 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 zrozumienie 
wypowiedzi. 

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 wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

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 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo 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. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń pisze tekst na temat 
korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych w 
codziennym życiu, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń pisze tekst na temat 
korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi, stosując w miarę 
właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń pisze tekst na temat korzystania z 
technologii informacyjno-
komunikacyjnych w codziennym życiu, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
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. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 
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Opis miejsc 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. 

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

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

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

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

Uzyskiwanie informacji 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. 

Gramatyka i słownictwo 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. 

Tworzenie tekstu pisemnego Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce 
geograficzne, nie popełniając 
większych błędów i stosując 
właściwą formę i styl wypowiedzi. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce 
geograficzne, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi, stosując w 
miarę właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce geograficzne, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, stosując 
częściowo właściwą formę i styl. 

Uczeń tworzy pisemny opis ilustracji 
przedstawiającej miejsce geograficzne, 
popełniając błędy językowe, które w 
znacznym stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując 
właściwej formy i stylu. 

Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i 
uzasadnia swoją opinię na temat 
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. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA 

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

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

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

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

Porównywanie Uczeń w sposób płynny porównuje 
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. 

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

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 wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Gramatyka i słownictwo 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. 

Tworzenie tekstu pisemnego 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 styl. 

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 formę i styl. 

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 zachowując 
właściwej formy i stylu. 

UNIT 7 
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Opis ludzi 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. 

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

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

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

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

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń 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. 

Uzyskiwanie informacji 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. 

Gramatyka i słownictwo Uczeń poprawnie 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 regularne i 
nieregularne. 

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 regularne i nieregularne, 
popełniając nieliczne błędy. 

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 
regularne i nieregularne, popełniając 
liczne błędy. 

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 
regularne i nieregularne, popełniając 
bardzo liczne błędy. 

Tworzenie tekstu pisemnego 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. 

Wyrażanie opinii 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. 

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

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

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

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

Opis czynności 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. 

Zachowania społeczne i interakcja Uczeń rozmawia na temat minionych 
wakacji, stosując właściwe formy 
grzecznościowe, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń rozmawia na temat minionych 
wakacji, stosując właściwe formy 
grzecznościowe i popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 
wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń rozmawia na temat minionych 
wakacji, stosując częściowo 
odpowiednie formy grzecznościowe, 
popełniając błędy językowe, które w 
niewielkim stopniu wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń rozmawia na temat minionych 
wakacji, nie stosując właściwych form 
grzecznościowych popełniając błędy 
językowe, które w znacznym stopniu 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

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

Gramatyka i słownictwo 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. 

Tworzenie tekstu pisemnego 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. 
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