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Explore Treetops dla klasy I 

Kryteria oceny 

 
 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

A B C D E 

Mówienie i reagowanie ustne 

 

Uczeń wita się i żegna, podaje swoje 
imię w odpowiedzi na pytanie o nie, 
śpiewa piosenki z rozdziału 
Welcome oraz rozdziału 1 z 

nagraniem lub samodzielnie, określa 
położenie przedmiotów, pyta o 

postaci/przedmioty i podaje ich 
właściwe nazwy, popełnia bardzo 
sporadycznie drobne błędy 

Uczeń wita się i żegna, podaje swoje 
imię w odpowiedzi na pytanie o nie, 
śpiewa piosenki z rozdziału Welcome 

oraz rozdziału 1 z nagraniem, określa 
położenie przedmiotów, pyta o 
postaci/przedmioty i podaje ich 

właściwe nazwy, popełnia nieliczne 
błędy językowe, które nie zakłócają 
komunikacji 

Uczeń wita się i żegna, podaje swoje 
imię w odpowiedzi na pytanie o nie, 
usiłuje śpiewać piosenki z rozdziału 
Welcome oraz rozdziału 1 z nagraniem, 

stara się przy pomocy nauczyciela 
określić położenie przedmiotów, pytać o 

postaci/przedmioty i podawać ich nazwy, 
popełnia liczne błędy językowe, które 
zakłócają komunikację. 

Uczeń wita się i żegna z pomocą 
nauczyciela, z trudnością reaguje na 
pytanie o imię czy o nazwy 

postaci/przedmiotów, próbuje śpiewać 
piosenki z rozdziału Welcome oraz 

rozdziału 1 z nagraniem, ale nie wkłada w 

to należytej staranności, popełnia bardzo 
liczne błędy zakłócające komunikację. 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału Welcome 

oraz rozdziału1, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 

pomocą gestów, popełnia bardzo 
sporadycznie drobne błędy 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 

obrazków podczas słuchanych nagrań, 
wykonuje w większości właściwe gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 
Welcome oraz rozdziału1, w 

większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełnia niewielkie 

błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 

podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z rozdziału Welcome oraz rozdziału1, 

częściowo rozumie słuchaną historyjkę 
obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 

obrazków podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 
Welcome oraz rozdziału1, popełniając 

bardzo dużo błędów, nie rozumie 
większości nagrań i historyjki obrazkowej. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
przedmioty znajdujące się w sali 
lekcyjnej i elementy przyrody 
związane z jesienią, posługuje się 

strukturami językowymi z rozdziału 
Welcome oraz 1, w tym pytaniami 
Who’s this? i What is this? oraz  

przyimkami on/in, popełnia bardzo 

sporadycznie drobne błędy 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa przedmioty znajdujące się w 
sali lekcyjnej i elementy przyrody 
związane z jesienią, posługuje się 

większością struktur językowych z 
rozdziału Welcome oraz 1, w tym 
pytaniami Who’s this? i What is this? 

oraz przyimkami on/in, popełnia 

nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa przedmioty znajdujące się w sali 
lekcyjnej i elementy przyrody związane z 
jesienią przy pomocy nauczyciela, 

posługuje się częścią struktur 
językowych z rozdziału Welcome oraz 1, 
w tym pytaniami Who’s this? i What is 

this? oraz przyimkami on/in, popełnia 

liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze przedmioty 
znajdujące się w sali lekcyjnej i elementy 
przyrody związane z jesienią, przy 
pomocy nauczyciela rozpoznaje część 
struktur językowych z rozdziału Welcome 
oraz 1, w tym pytania Who’s this? i What 
is this? oraz przyimki on/in. 
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Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 

w rozdziale wyrazów ilustrowanych 
obrazkami i pisze po śladzie nazwy 
przedmiotów znajdujących się w sali 

lekcyjnej, nie popełniając błędów, 
zachowując odpowiednią 
staranność. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 

wyrazów ilustrowanych obrazkami i 
stara się pisać po śladzie nazwy 
przedmiotów znajdujących się w sali 

lekcyjnej, popełniając drobne błędy i 
zachowując staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 
Welcome i rozdziału 1 ilustrowanych 

obrazkami i stara się pisać po śladzie 
nazwy przedmiotów znajdujących się w 

sali lekcyjnej, popełniając liczne błędy, 
nie zachowując właściwej staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału Welcome i 

rozdziału 1 ilustrowanych obrazkami i nie 
stara się pisać po śladzie nazw 
przedmiotów znajdujących się w sali 

lekcyjnej lub robi to niestarannie. 

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

A B C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 2 
z nagraniem lub samodzielnie, 

recytuje z pamięci rymowankę 
liczbową, pyta o liczbę różnych 
przedmiotów i udziela prawidłowych 
odpowiedzi na takie pytania, określa 

kolor różnych przedmiotów w 
odpowiedzi na podane pytanie, 
popełnia bardzo sporadycznie 

drobne błędy. 

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 2 z 
nagraniem, recytuje rymowankę 

liczbową z nagraniem, pyta o liczbę 
różnych przedmiotów i udziela w miarę 
poprawnych odpowiedzi na takie 
pytania, określa kolor różnych 

przedmiotów, popełnia nieliczne błędy 
językowe, które nie zakłócają 
komunikacji 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 2 z nagraniem, usiłuje 

recytować rymowankę liczbową z 
nagraniem, stara się przy pomocy 
nauczyciela pytać o liczbę przedmiotów i 
określać ich kolor, popełnia liczne błędy 

językowe, które zakłócają komunikację. 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 2 z nagraniem, ale nie wkłada w 

to należytej staranności, często błędnie 
określa kolor wybranych przedmiotów i z 
dużą pomocą nauczyciela odpowiada na 
pytania o ich liczbę, popełnia bardzo 

liczne błędy zakłócające komunikację. 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków, 
poprawnie dobiera kolory do liczb 
podczas słuchania nagrań, 

rozpoznaje usłyszane w nagraniu 
liczby, wykonuje odpowiednie gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 

2, rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową za pomocą 
gestów, nie popełnia błędów oraz 

wykonuje usłyszane w nagraniu 
polecenia. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 
wskazuje odpowiednie elementy 

obrazków poprawnie dobiera kolory do 
liczb  podczas słuchanych nagrań, 
rozpoznaje usłyszane w nagraniu 

liczby, wykonuje w większości 
właściwe gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 2, w większości 

rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą gestów, 
popełnia niewielkie błędy oraz 

wykonuje usłyszane w nagraniu 
polecenia 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 

częściowo poprawnie dobiera kolory do 
liczb podczas słuchanych nagrań , 
rozpoznaje niektóre liczby usłyszane w 

nagraniu, wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 2, 
częściowo rozumie słuchaną historyjkę 

obrazkową oraz stara się przy pomocy 
nauczyciela wykonać usłyszane w 
nagraniu polecenia. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 

obrazków oraz dobiera kolory do liczb 
podczas słuchanych nagrań, rozpoznaje 
pojedyncze liczby usłyszane w nagraniu, 

sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 2, 

popełnia bardzo dużo błędów, nie 

rozumie większości nagrań i historyjki 
obrazkowej. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
poznane kolory, rozpoznaje i 
nazywa liczebniki w zakresie 1-5, 

posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 2, w tym, 
m.in. pytaniem o liczbę How 

many…? oraz pytaniem o kolor 
What colour is it?, bardzo 
sporadycznie popełnia drobne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa poznane kolory, rozpoznaje i 
nazywa liczebniki w zakresie 1-5, nie 

popełniając większych błędów, 
posługuje się większością struktur 
językowych z rozdziału 2, w tym, m.in. 

pytaniem o liczbę How many…? oraz 
pytaniem o kolor What colour is it? , 

popełnia nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa poznane w rozdziale 2 kolory 
przy pomocy nauczyciela, rozpoznaje i 

nazywa niektóre liczebniki w zakresie 1-
5, posługuje się częścią struktur 
językowych z rozdziału 2, w tym m.in. 

pytaniem o liczbę How many…? oraz 
pytaniem o kolor What colour is it? 

popełniając liczne błędy. 

Uczeń rozpoznaje i nazywa pojedyncze 
kolory, przy pomocy nauczyciela, 
rozpoznaje wybrane liczebniki w zakresie 

1-5. 
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Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 

w rozdziale wyrazów i pisze po 
śladzie liczby oraz nazwy kolorów, 
nie popełniając błędów, zachowując 

odpowiednią staranność. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 

wyrazów i stara się pisać po śladzie 
liczby 1-5 oraz nazwy poznanych 
kolorów, popełniając drobne błędy i 

zachowując staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 2 i 

stara się pisać po śladzie liczby oraz 
nazwy poznanych kolorów, popełniając 
liczne błędy, nie zachowując właśc iwej 

staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału 2 i nie stara 

się pisać po śladzie liczb oraz nazw 
poznanych kolorów lub robi to 
niestarannie.  

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

A B C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń śpiewa piosenki z tematów 
The balloon festival i Winter oraz 

rozdziału 3 z nagraniem lub 
samodzielnie, pyta o miejsce, w 

którym znajdują się różne osoby i 
określa ich położenie, nazywa 
relacje pokrewieństwa, popełnia 
bardzo sporadycznie drobne błędy. 

Uczeń śpiewa piosenki z tematów The 
balloon festival i Winter oraz rozdziału 

3 z nagraniem, pyta o miejsce, w 
którym znajdują się różne osoby i 

określa ich położenie, nazywa relacje 
pokrewieństwa, popełnia nieliczne 
błędy językowe, które nie zakłócają 
komunikacji 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z The 
balloon festival i Winter oraz rozdziału 3 

z nagraniem, stara się przy pomocy 
nauczyciela pytać o miejsce, w którym 

znajdują się różne osoby i określać ich 
położenie, częściowo poprawnie nazywa 
relacje pokrewieństwa, popełnia liczne 
błędy językowe, które zakłócają 

komunikację. 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z The 
balloon festival i Winter oraz rozdziału 3 z 

nagraniem, ale nie wkłada w to należytej 
staranności, nie potrafi w większości 

nazwać relacji pokrewieństwa oraz 
określić położenia osób, popełnia bardzo 
liczne błędy zakłócające komunikację. 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, wykonuje 

odpowiednie gesty towarzyszące 
piosenkom z tematów The balloon 
festival i Winter oraz rozdziału 3, 

rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową za pomocą 
gestów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
wykonuje w większości właściwe gesty 

towarzyszące piosenkom z tematów 
The balloon festival i Winter oraz 
rozdziału 3, w większości rozumie i 

odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą gestów, 

popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z tematów The balloon festival i Winter 

oraz rozdziału 3, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z The balloon 
festival i Winter oraz rozdziału 3, 

popełniając bardzo dużo błędów, nie 

rozumie większości nagrań i historyjki 
obrazkowej. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje, 
wskazuje i nazywa elementy 

przyrody i przedmioty związane z 
zimą, rozpoznaje i nazywa 
pomieszczenia w domu, członków 

rodziny, posługuje się strukturami 
językowymi z tematów The balloon 
festival i Winter oraz rozdziału 3, w 

tym, m.in. pytaniem szczegółowym o 
miejsce Where’s...?, przyimkami 

miejsca, nie popełniając większych 

błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa elementy przyrody i 

przedmioty związane z zimą, 
rozpoznaje i nazywa pomieszczenia w 
domu, członków rodziny, posługuje się 

większością struktur językowych z 
tematów The balloon festival i Winter 

oraz rozdziału 3, w tym, m.in. 

pytaniem szczegółowym o miejsce 
Where’s...?, przyimkami miejsca, 

popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa elementy przyrody i przedmioty 

związane z zimą, rozpoznaje i nazywa 
pomieszczenia w domu, członków 
rodziny przy pomocy nauczyciela, 

posługuje się częścią struktur 
językowych z tematów The balloon 
festival i Winter oraz rozdziału 3, w tym, 

m.in. pytaniem szczegółowym o miejsce 
Where’s...?, przyimkami miejsca, 

popełniając liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze elementy 
przyrody i przedmioty związane z zimą, z 

trudnością rozpoznaje niektóre 
pomieszczenia w domu, członków 
rodziny, przy pomocy nauczyciela 

rozpoznaje część struktur językowych z 
rozdziału 3 w tym, m.in. pytanie o miejsce 
Where’s...? i przyimki miejsca. 
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Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 

w rozdziale wyrazów, czyta ze 
zrozumieniem proste zdania, pisze 
po śladzie wyrazy związane z zimą 

oraz nazwy pomieszczeń w domu, 
poprawnie przepisuje nazwy 
członków rodziny o raz pomieszczeń 

w domu , nie popełniając błędów, 
zachowując odpowiednią 
staranność. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 

wyrazów i stara się pisać po śladzie 
wyrazy związane z zimą oraz nazwy 
pomieszczeń w domu, w miarę 

poprawnie przepisuje nazwy członków 
rodziny raz pomieszczeń w domu, 
popełniając drobne błędy i zachowując 

staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 3 i 

stara się pisać po śladzie wyrazy 
związane z zimą oraz nazwy 
pomieszczeń w domu, przepisuje nazwy 

członków rodziny raz pomieszczeń w 
domu, popełniając liczne błędy, nie 
zachowując właściwej staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z The balloon festival i 

Winter oraz rozdziału 3 i nie stara się 

pisać po śladzie wyrazów związanych z 
zimą oraz nazw pomieszczeń w domu lub 

robi to niestarannie, przepisuje 
pojedyncze nazwy członków rodziny raz 
pomieszczeń w domu, popełniając 

bardzo dużo błędów i robiąc to bardzo 
niestarannie.  

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

A B C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 4 
z nagraniem lub samodzielnie, 
wydaje polecenia poznane w 

rozdziale 4, właściwie reaguje na 
polecenia wydawane przez innych, 
pyta o liczbę różnych przedmiotów i 

udziela prawidłowych odpowiedzi na 
takie pytania, określa kolor różnych 
przedmiotów w odpowiedzi na 

podane pytanie, pyta o pogodę i 
udziela na takie pytanie odpowiedzi, 
popełnia bardzo sporadycznie 

drobne błędy. 

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 4 z 
nagraniem, w sposób zrozumiały 
wydaje proste polecenia poznane w 

rozdziale i w większości poprawnie 
reaguje na takie polecenia, określa 
kolor różnych przedmiotów w 

odpowiedzi na podane pytanie, pyta o 
pogodę i udziela na takie pytanie 
odpowiedzi, popełnia nieliczne błędy 

językowe, które nie zakłócają 
komunikacji 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 4 z nagraniem, stara się przy 
pomocy nauczyciela wydawać poznane 

w rozdziale 4 polecenia, pytać o 
członków rodziny, popełniając błędy 
językowe, częściowo poprawnie reaguje 

na takie polecenia i pytania o kolor i 
pogodę, popełnia liczne błędy językowe, 
które zakłócają komunikację. 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 4 z nagraniem, ale nie wkłada w 
to należytej staranności, reaguje na 

pojedyncze polecenia poznane w 
rozdziale 4, często błędnie, nie rozumie 
większości pytań o członków rodziny, 

kolory czy pogodę, popełnia bardzo 
liczne błędy zakłócające komunikację. 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela oraz 
polecenia wypowiedziane przez 
kolegów i koleżanki, właściwie na 
nie reaguje, wskazuje właściwe 

elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, wykonuje 

odpowiednie gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 4, wykonuje 
proste zadania sprawdzające 

rozumienie usłyszanych w 
nagraniach tekstów, typu 
numerowanie i kolorowanie 

obrazków, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, nie popełniając 

błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela oraz polecenia 
wypowiedziane przez kolegów i 
koleżanki i w większości właściwie na 
nie reaguje, wskazuje odpowiednie 

elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje w miarę 

właściwe gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 4, wykonuje 

proste zadania sprawdzające 

rozumienie usłyszanych w nagraniach 
tekstów, typu numerowanie i 
kolorowanie obrazków, popełniając 

drobne błędy, w większości rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą gestów, 

popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela oraz polecenia 
wypowiedziane przez kolegów i 
koleżanki i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z rozdziału 4, wykonuje część prostych 

zadań sprawdzających rozumienie 
usłyszanych w nagraniach tekstów, typu 

numerowanie i kolorowanie obrazków, 
popełniając wiele błędów, częściowo 
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 

sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 4, 
popełniając bardzo dużo błędów, nie 

rozumie większości nagrań i historyjki 
obrazkowej, wykonuje bardzo niewielką 
część prostych zadań sprawdzających 

rozumienie usłyszanych w nagraniach 
tekstów korzystając z pomocy 
nauczyciela. 
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Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
kolory oraz liczebniki 1-10, 

poprawnie posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 4, popełnia 
bardzo sporadycznie drobne błędy 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa kolory oraz liczebnik i 1-10, a 

poprawnie posługuje się większością 
struktur językowych z rozdziału 4 
popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa kolory i liczebniki 1-10 przy 

pomocy nauczyciela, posługuje się 
częścią struktur językowych z rozdziału 
4 popełniając liczne błędy. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze kolory i 
liczebniki 1-10, przy pomocy nauczyciela 

rozpoznaje część struktur językowych z 
rozdziału 4 popełniając bardzo liczne 
błędy. 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 
w rozdziale 4 wyrazów, czyta ze 

zrozumieniem proste zdania, pisze 
po śladzie nazwy kolorów i liczb, 
poprawnie przepisuje nazwy, 

kolorów, liczb oraz proste wyrażenia, 
podpisuje obrazki właściwymi 
nazwami, nie popełniając błędów, 

zachowując odpowiednią 
staranność. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 
wyrazów, czyta ze zrozumieniem 

proste zdania i stara się pisać po 
śladzie nazwy ubrań i kolorów, 
poprawnie przepisuje nazwy ubrań, 

kolorów oraz proste wyrażenia , 
podpisuje obrazki właściwymi 
nazwami pomieszczeń i członków 

rodziny, popełniając drobne błędy i 
zachowując staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z rozdziału 4, czyta proste 
zdania ze zrozumieniem przy niewielkiej 

pomocy nauczyciela, stara się pisać po 
śladzie nazwy ubrań i kolorów, 
częściowo poprawnie przepisuje nazwy 

ubrań, kolorów oraz proste wyrażenia, 
przepisuje nazwy ubrań i kolorów oraz 
proste wyrażenia, popełniając liczne 

błędy, nie zachowując właściwej 
staranności. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z 4 i i z dużym trudem stara się 
pisać po śladzie nazwy kolorów i liczb 

oraz przepisywać wskazane wyrazy lub 
robi to niestarannie, nie rozumie 
czytanych zdań nawet przy pomocy 

nauczyciela. 

UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

A B C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń śpiewa piosenki z tematów A 
family day out i Spring oraz rozdziału 

5 z nagraniem lub samodzielnie, 

pyta o nazwy zabawek i odpowiada 
na takie pytania, pyta o posiadane 
zabawki i wypowiada się na temat 

ulubionych zabawek, popełnia 
bardzo sporadycznie drobne błędy. 

Uczeń śpiewa piosenki z tematów A 
family day out i Spring oraz rozdziału 5 

z nagraniem, pyta o nazwy zabawek i 

o ich posiadanie, odpowiada na takie 
pytania i krótko wypowiada się na 
temat posiadanych przez siebie 

zabawek, popełnia nieliczne błędy 
językowe, które nie zakłócają 
komunikacji 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
tematów A family day out i Spring oraz 

rozdziału 5 z nagraniem, stara się przy 

pomocy nauczyciela pytać o nazwy 
zabawekt i o ich posiadanie, odpowiadać 
na takie pytania, popełnia liczne błędy 

językowe, które zakłócają komunikację. 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
tematów A family day out i Spring oraz 

rozdziału 5 z nagraniem, ale nie wkłada w 

to należytej staranności, rozumie część 
pytań o nazwy zabawek i o ich 
posiadanie, popełnia bardzo liczne błędy 

zakłócające komunikację 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela, 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty towarzyszące 
piosenkom z tematów A family day 
out i Spring oraz rozdziału 5, 

wykonuje proste zadania 

sprawdzające rozumienie 
usłyszanych w nagraniach tekstów, 
typu dopasowywanie obrazków, 

rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową za pomocą 
gestów, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i w większości właściwie 
na nie reaguje, wskazuje odpowiednie 

elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje w miarę 
właściwe gesty towarzyszące 
piosenkom z tematów A family day out 
i Spring oraz rozdziału 5, wykonuje 

proste zadania sprawdzające 

rozumienie usłyszanych w nagraniach 
tekstów, typu dopasowywanie 
obrazków, popełniając drobne błędy, w 

większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełniając niewielkie 

błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 

podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z tematów A family day out i Spring oraz 

rozdziału 5, wykonuje część prostych 

zadań sprawdzających rozumienie 
usłyszanych w nagraniach tekstów, typu 

dopasowywanie obrazków, popełniając 
wiele błędów, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 

obrazków podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z tematów A 

family day out i Spring oraz rozdziału 5, 

popełniając bardzo dużo błędów, nie 
rozumie większości nagrań i historyjki 

obrazkowej, wykonuje bardzo niewielką 
część prostych zadań sprawdzających 
rozumienie usłyszanych w nagraniach 

tekstów mimo dużej pomocy nauczyciela 
lub nie wykonuje ich wcale. 
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Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje i 
nazywa przedmioty i elementy 

przyrody związane z wiosną, 
zabawki, posługuje się strukturami 
językowymi z tematów A family day 

out i Spring oraz rozdziału 5, w tym 
zdaniem I’ve got ..., nie popełniając 

większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie rozpoznaje i 
nazywa przedmioty i elementy 

przyrody związane z wiosną, 
zwierzęta, posługuje się większością 
struktur językowych z tematów A 

family day out i Spring oraz rozdziału 
5, w tym zdaniem I’ve got ..., 

popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie rozpoznaje i 
nazywa przedmioty i elementy przyrody 

związane z wiosną, zwierzęta przy 
pomocy nauczyciela, posługuje się 
częścią struktur językowych z tematów A 

family day out i Spring oraz rozdziału 5, 
w tym zdaniem I’ve got ..., popełniając 

liczne błędy. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze przedmioty 
i elementy przyrody związane z wiosną 

oraz zwierzęta, przy pomocy nauczyciela 
rozpoznaje część struktur językowych z 
tematów A family day out i Spring oraz 

rozdziału 5, w tym. zdanie I’ve got ..., ale 

nie potrafi i nie próbuje ich stosować. 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 
w tematach A family day out i Spring 

oraz rozdziale 5 wyrazów, czyta ze 
zrozumieniem proste zdania i 
wykonuje proste zadania 

sprawdzające ich rozumienie, pisze 
po śladzie nazwy zabawek, 
poprawnie przepisuje nazwy 

zwierząt oraz proste wyrażenia , a 
także samodzielnie podpisuje 
obrazki właściwymi nazwami 

zwierząt i uzupełnia zdania 
odpowiednimi wyrażeniami, nie 
popełniając błędów, zachowując 

odpowiednią staranność, a także 
śledzi tekst słuchanej historyjki 
obrazkowej. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w tematach A 
family day out i Spring oraz rozdziale 5 

wyrazów, czyta ze zrozumieniem 
proste zdania i przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela wykonuje proste 

zadania sprawdzające ich rozumienie, 
stara się pisać po śladzie nazwy 
zwierząt oraz proste wyrażenia, 

poprawnie przepisuje nazwy zabawek 
oraz proste wyrażenia ,w większości 
samodzielnie podpisuje obrazki 

właściwymi nazwami zwierząt i 
uzupełnia zdania odpowiednimi 
wyrażeniami, popełniając drobne błędy 

i zachowując staranność, a także 
śledzi tekst słuchanej historyjki 
obrazkowej. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z tematów A family day out i 
Spring oraz rozdziału 5, śledzi tekst 

słuchanej historyjki obrazkowej. czyta 
proste zdania ze zrozumieniem i przy 
pomocy nauczyciela wykonuje proste 

zadania sprawdzające ich rozumienie, 
stara się pisać po śladzie nazwy 
zabawek, częściowo poprawnie 

przepisuje ich nazwy i próbuje 
samodzielnie podpisywać obrazki, stara 
się uzupełniać zdania odpowiednimi 

wyrażeniami przy dużej pomocy 
nauczyciela, popełniając liczne błędy, 
nie zachowując właściwej staranności. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z tematów A family day out i 
Spring oraz  5 i nie stara się pisać po 

śladzie nazw zabawekt oraz przepisywać 
wskazanych wyrazów lub robi to 
niestarannie, nie rozumie czytanych zdań 

i nie wykonuje zadań sprawdzających ich 
zrozumienie, nawet przy pomocy 
nauczyciela, stara się śledzić tekst 

słuchanej historyjki obrazkowej. 

UNIT 6 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

A B C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 6 
z nagraniem lub samodzielnie, pyta 

o nazwy produktów spożywczych, 
wypowiada się na temat upodobań 
kulinarnych, odpowiada na pytania o 

nie, popełnia bardzo sporadycznie 
drobne błędy. 

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 6 z 
nagraniem, pyta o nazwy produktów 

spożywczych, wypowiada się na temat 
upodobań kulinarnych, odpowiada na 
pytania o nie, popełnia nieliczne błędy 

językowe, które nie zakłócają 
komunikacji. 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 6 z nagraniem, stara się przy 

pomocy nauczyciela pytać o nazwy 
produktów spożywczych i odpowiadać 
na takie pytania, a także odpowiadać na 

pytania o upodobania kulinarne, , 
popełnia liczne błędy językowe, które 
zakłócają komunikację. 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 6 z nagraniem, ale nie wkłada w 

to należytej staranności, z trudnością 
rozpoznaje niektóre pytania o nazwy 
produktów spożywczych i upodobania 

kulinarne, popełnia bardzo liczne błędy 
zakłócające komunikację 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela, 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, wykonuje 

odpowiednie gesty towarzyszące 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i w większości właściwie 
na nie reaguje, wskazuje odpowiednie 

elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje w miarę 

właściwe gesty towarzyszące 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z rozdziału 6, wykonuje część prostych 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 

towarzyszące piosenkom z rozdziału 6, 
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piosenkom z rozdziału 6, wykonuje 

proste zadania sprawdzające 
rozumienie usłyszanych w 
nagraniach tekstów, typu 

numerowanie obrazków, rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą gestów, nie 

popełniając błędów. 

piosenkom z rozdziału 6, wykonuje 

proste zadania sprawdzające 
rozumienie usłyszanych w nagraniach 
tekstów, typu numerowanie obrazków, 

popełniając drobne błędy, w 
większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełniając niewielkie 

błędy. 

zadań sprawdzających rozumienie 

usłyszanych w nagraniach tekstów, typu 
numerowanie obrazków, popełniając 
wiele błędów, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową. 

popełniając bardzo dużo błędów, nie 

rozumie większości nagrań i historyjki 
obrazkowej, wykonuje bardzo niewielką 
część prostych zadań sprawdzających 

rozumienie usłyszanych w nagraniach 
tekstów, typu numerowanie obrazków 
przy dużej pomocy nauczyciela lub nie 

wykonuje ich wcale. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje i 
nazywa produkty spożywcze, 
posługuje się strukturami 

językowymi z rozdziału 6, w tym, 
zwrotem I like/I don’t like i I’ve got ..., 

nie popełniając większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie rozpoznaje i 
nazywa produkty spożywcze, 
posługuje się większością struktur 
językowych z rozdziału 6, w tym 
zwrotem I like/I don’t like i I’ve got ..., 

popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie rozpoznaje i 
nazywa produkty spożywcze, przy 
pomocy nauczyciela posługuje się 

częścią struktur językowych z rozdziału 
6, w tym zwrotem I like/I don’t like i I’ve 
got ..., popełniając liczne błędy. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze nazwy 
produktów spożywczych, przy pomocy 
nauczyciela rozpoznaje część struktur 
językowych z rozdziału 6, w tym zwrot I 
like/I don’t like i I’ve got ..., popełnia 

bardzo liczne błędy. 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 
w rozdziale 6 wyrazów, czyta ze 

zrozumieniem proste zdania oraz 
krótkie kilkuzdaniowe teksty i 
wykonuje proste zadania 

sprawdzające ich rozumienie, pisze 
po śladzie nazwy produktów 
spożywczych, poprawnie przepisuje 

nazwy produktów spożywczych oraz 
proste wyrażenia , a także 
samodzielnie uzupełnia zdania 

odpowiednimi wyrazami i 
wyrażeniami, nie popełniając 
błędów, zachowując odpowiednią 

staranność, a także śledzi tekst 
słuchanej historyjki obrazkowej. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 6 
wyrazów, czyta ze zrozumieniem 

proste zdania i kilkuzdaniowe teksty i 
przy niewielkiej pomocy nauczyciela 
wykonuje proste zadania 

sprawdzające ich rozumienie, stara się 
pisać po śladzie nazwy części ciała i 
liczb oraz proste wyrażenia, poprawnie 

przepisuje nazwy produktów 
spożywczych oraz proste wyrażenia ,w 
większości samodzielnie podpisuje 

obrazki właściwymi nazwami i 
uzupełnia zdania odpowiednimi 
wyrażeniami, popełniając drobne błędy 

i zachowując staranność, a także 
śledzi tekst słuchanej historyjki 
obrazkowej. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z rozdziału 6, śledzi tekst 
słuchanej historyjki obrazkowej. czyta 

proste zdania ze zrozumieniem i przy 
pomocy nauczyciela wykonuje proste 
zadania sprawdzające ich rozumienie, 

stara się pisać po śladzie nazwy 
produktów spożywczych,, częściowo 
poprawnie przepisuje ich nazwy i 

próbuje samodzielnie podpisywać 
obrazki, stara się uzupełniać zdania 
odpowiednimi wyrażeniami przy dużej 

pomocy nauczyciela, popełniając liczne 
błędy, nie zachowując właściwej 
staranności. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z rozdziału 6 i nie stara się 
pisać po śladzie nazw produktów 

spożywczych oraz przepisywać 
wskazanych wyrazów lub robi to 
niestarannie, nie rozumie czytanych zdań 

i nie wykonuje zadań sprawdzających ich 
zrozumienie nawet przy pomocy 
nauczyciela, nie nadąża ze śledzeniem 

tekstu słuchanej historyjki obrazkowej.  

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

A B C D E 
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Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń śpiewa piosenki z tematów 
Time for lunch i Summer oraz 

rozdziału 7 z nagraniem lub 

samodzielnie, określa pogodę 
związaną z latem, określa kto/co się 

znajduje, recytuje zdania, popełnia 
bardzo sporadycznie drobne błędy. 

Uczeń śpiewa piosenki z tematów 
Time for lunch i Summer oraz 

rozdziału 7 z nagraniem, okreśła 

pogodę związaną z latem, określa 
kto/co się znajduje, recytuje zdania, 

popełnia nieliczne błędy językowe, 
które nie zakłócają komunikacji 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
tematów Time for lunch i Summer oraz 

rozdziału 7 z nagraniem, stara się 

określić pogodę związaną z latem, przy 
pomocy nauczyciela określa kto/co się 

znajduje, próbuje recytować zdania, 
popełnia liczne błędy językowe, które 
zakłócają komunikację. 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
tematów Time for lunch i Summer oraz 

rozdziału 7 z nagraniem, ale nie wkłada w 

to należytej staranności, przy pomocy 
nauczyciela częściowo określa pogodę 

związaną z latem, popełnia bardzo liczne 
błędy zakłócające komunikację 

  

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela, 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, wykonuje 

odpowiednie gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 7, wykonuje 
proste zadania sprawdzające 

rozumienie usłyszanych w 
nagraniach tekstów, typu 
dopasowywanie obrazków, 

zaznaczanie właściwych 
odpowiedzi, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, nie popełniając 

błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i w większości właściwie 
na nie reaguje, wskazuje odpowiednie 

elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje w miarę 

właściwe gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 7, wykonuje 

proste zadania sprawdzające 

rozumienie usłyszanych w nagraniach 
tekstów, typu dopasowywanie 
obrazków, zaznaczanie właściwych 

odpowiedzi, popełniając drobne błędy, 
w większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełniając niewielkie 

błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z rozdziału 7, wykonuje część prostych 

zadań sprawdzających rozumienie 
usłyszanych w nagraniach tekstów, typu 

dopasowywanie obrazków, zaznaczanie 
właściwych odpowiedzi, popełniając 
wiele błędów, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 

towarzyszące piosenkom z rozdziału 7, 
popełniając bardzo dużo błędów, nie 
rozumie większości nagrań i historyjki 

obrazkowej, wykonuje bardzo niewielką 
część prostych zadań sprawdzających 
rozumienie usłyszanych w nagraniach 

tekstów, typu dopasowywanie obrazków, 
zaznaczanie właściwych odpowiedzi przy 
dużej pomocy nauczyciela lub nie 
wykonuje ich wcale. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje i 
nazywa rodzaje pogody związanej z 
latem, posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 7, w tym 

There’s a ..., nie popełniając 

większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie rozpoznaje i 
nazywa rodzaje pogody związanej z 
latem, posługuje się większością 
struktur językowych z rozdziału 7, w 

tym There’s a ...,, popełniając nieliczne 

błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie rozpoznaje i 
nazywa rodzaje pogody związanej z 
latem, przy pomocy nauczyciela, 
posługuje się częścią struktur 
językowych z rozdziału 7, w tym There’s 
a ..., popełniając liczne błędy. 

Uczeń rozpoznaje niektóre rodzaje 
pogody związanej z latem, przy pomocy 
nauczyciela rozpoznaje część struktur 
językowych z rozdziału 7, w tym There’s 

a ..., popełniając bardzo liczne błędy 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 
w rozdziale 7 wyrazów, śledzi tekst 
słuchanej historyjki obrazkowej, 

czyta ze zrozumieniem proste 
zdania oraz krótkie kilkuzdaniowe 
teksty i wykonuje proste zadania 

sprawdzające ich rozumienie, pisze 
po śladzie nazwy, poprawnie 
przepisuje nazwy pogody oraz 
proste wyrażenia typu, There’s a ..., 

a także samodzielnie uzupełnia 
zdania odpowiednimi wyrazami i 

wyrażeniami, nie popełniając 
błędów, zachowując odpowiednią 
staranność. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 7 
wyrazów, śledzi tekst słuchanej 
historyjki obrazkowej, czyta ze 

zrozumieniem proste zdania i 
kilkuzdaniowe teksty i przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela wykonuje proste 

zadania sprawdzające ich rozumienie, 
stara się pisać po śladzie nazwy oraz 
proste wyrażenia, poprawnie 

przepisuje nazwy pogodyoraz proste 
wyrażenia typu , There’s a ..., w 

większości samodzielnie podpisuje 

obrazki właściwymi nazwami jedzenia i 
picia oraz uzupełnia zdania 
odpowiednimi wyrażeniami, 

popełniając drobne błędy i zachowując 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z rozdziału 7, śledzi tekst 
słuchanej historyjki obrazkowej, czyta 
proste zdania ze zrozumieniem i przy 

pomocy nauczyciela wykonuje proste 
zadania sprawdzające ich rozumienie, 
stara się pisać po śladzie nazwy pogody, 

częściowo poprawnie przepisuje te 
nazwy i próbuje samodzielnie 
podpisywać obrazki, stara się uzupełniać 

zdania odpowiednimi wyrażeniami przy 
dużej pomocy nauczyciela, popełniając 
liczne błędy, nie zachowując właściwej 

staranności. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z rozdziału 7 i nie stara się 
pisać po śladzie nazw pogody oraz 
przepisywać wskazanych wyrazów lub 

robi to niestarannie, nie rozumie 
czytanych zdań i nie wykonuje zadań 
sprawdzających ich zrozumienie, nawet 

przy pomocy nauczyciela, stara się 
śledzić tekst słuchanej historyjki 
obrazkowej.  
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staranność. 

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

A B C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 8 

z nagraniem lub samodzielnie, 
wskazuje i nazywa części ciała i 
twarzy, rozpoznaje i opisuje emocje, 

popełnia bardzo sporadycznie 
drobne błędy. 

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 8 z 

nagraniem, wskazuje i nazywa części 
ciała i twarzy, rozpoznaje i opisuje 
emocje, popełnia nieliczne błędy 

językowe, które nie zakłócają 
komunikacji 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 8 z nagraniem, stara się 

wskazać i nazywać części ciała i twarzy, 
z częściowym powodzeniem usiłuje 

opisać emocje, popełnia liczne błędy 
językowe, które zakłócają komunikację. 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 8 z nagraniem, ale nie wkłada w 

to należytej staranności, przy dużej 
pomocy nauczyciela stara się wskazać i 

nazywać niektóre części ciała i twarzy 
oraz emocje, popełnia bardzo liczne 
błędy zakłócające komunikację. 

 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela, 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, wykonuje 

odpowiednie gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 8, wykonuje 
proste zadania sprawdzające 

rozumienie usłyszanych w 
nagraniach tekstów, typu 
dopasowywanie obrazków, 

zaznaczanie właściwych 
odpowiedzi, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 

pomocą gestów, nie popełniając 
błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i w większości właściwie 
na nie reaguje, wskazuje odpowiednie 

elementy obrazków podczas 
słuchanych nagrań, wykonuje w miarę 

właściwe gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 8, wykonuje 

proste zadania sprawdzające 

rozumienie usłyszanych w nagraniach 
tekstów, typu dopasowywanie 
obrazków, zaznaczanie właściwych 

odpowiedzi, popełniając drobne błędy, 
w większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełniając niewielkie 

błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z rozdziału 8, wykonuje część prostych 

zadań sprawdzających rozumienie 
usłyszanych w nagraniach tekstów, typu 

dopasowywanie obrazków, zaznaczanie 
właściwych odpowiedzi, popełniając 
wiele błędów, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 

towarzyszące piosenkom z rozdziału 8, 
popełniając bardzo dużo błędów, nie 
rozumie większości nagrań i historyjki 

obrazkowej, wykonuje bardzo niewielką 
część prostych zadań sprawdzających 
rozumienie usłyszanych w nagraniach 

tekstów, typu dopasowywanie obrazków, 
zaznaczanie właściwych odpowiedzi przy 
dużej pomocy nauczyciela lub nie 

wykonuje ich wcale. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie rozpoznaje i 
nazywa części ciała i twarzy, 
identyfikuje i nazywa emocje, 

posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 8, w tym I’m 
(scared), nie popełniając większych 

błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie rozpoznaje i 
nazywa części ciała i twarzy, 
identyfikuje i nazywa emocje, 

posługuje się większością struktur 
językowych z rozdziału 8, w tym I’m 
(scared), popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie rozpoznaje i 
nazywa części ciała i twarzy, identyfikuje 
i nazywa niektóre emocje przy pomocy 

nauczyciela, z pomocą nauczyciela 
posługuje się częścią struktur 
językowych z rozdziału 8, w tym I’m 

(scared), popełniając liczne błędy. 

Uczeń rozpoznaje niektóre części ciała i 
twarzy, częściowo identyfikuje emocje, z 
pomocą nauczyciela rozpoznaje część 
struktur językowych z rozdziału 8, w tym 
I’m (scared), popełniając bardzo liczne 

błędy. 
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Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 

w rozdziale 8 wyrazów, śledzi tekst 
słuchanej historyjki obrazkowej, 
czyta ze zrozumieniem proste 

zdania oraz krótkie kilkuzdaniowe 
teksty i wykonuje proste zadania 
sprawdzające ich rozumienie, pisze 

po śladzie nazwy, poprawnie 
przepisuje nazwy części ciała i 
twarzy oraz emocji , a także proste 
wyrażenia typu I’m (scared) oraz 

samodzielnie uzupełnia zdania 
odpowiednimi wyrazami i 

wyrażeniami, nie popełniając 
błędów, zachowując odpowiednią 
staranność. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 8 

wyrazów, śledzi tekst słuchanej 
historyjki obrazkowej, czyta ze 
zrozumieniem proste zdania i 

kilkuzdaniowe teksty i przy niewielkiej 
pomocy nauczyciela wykonuje proste 
zadania sprawdzające ich rozumienie, 

stara się pisać po śladzie nazwy 
części ciała i twarzy oraz emocji , a 
także proste wyrażenia typu I’m 

(scared), poprawnie przepisuje nazwy, 

w większości samodzielnie podpisuje 
obrazki właściwymi nazwami oraz 

uzupełnia zdania odpowiednimi 
wyrażeniami, popełniając drobne błędy 
i zachowując staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z rozdziału 8, śledzi tekst 

słuchanej historyjki obrazkowej, czyta 
proste zdania ze zrozumieniem i przy 
pomocy nauczyciela wykonuje proste 

zadania sprawdzające ich rozumienie, 
stara się pisać po śladzie nazwy części 
ciała i twarzy oraz emocji , częściowo 

poprawnie przepisuje te nazwy i próbuje 
samodzielnie podpisywać obrazki, stara 
się uzupełniać zdania odpowiednimi 

wyrażeniami przy dużej pomocy 
nauczyciela, popełniając liczne błędy, 
nie zachowując właściwej staranności. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
wyrazów z rozdziału 8 i nie stara się 

pisać po śladzie nazw części ciała i 
twarzy oraz emocji oraz przepisywać 
wskazanych wyrazów lub robi to 

niestarannie, nie rozumie czytanych zdań 
i nie wykonuje zadań sprawdzających ich 
zrozumienie, nawet przy pomocy 

nauczyciela, stara się śledzić tekst 
słuchanej historyjki obrazkowej.  
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Explore Treetops dla klasy II 

Kryteria oceny 

 
 

UNIT 1 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 

 Mówienie i reagowanie ustne 

 

Uczeń wita się i żegna, podaje swoje 
imię w odpowiedzi na pytanie o nie, 
śpiewa piosenki z rozdziału Starter 

oraz rozdziału 1 z nagraniem lub 
samodzielnie, w tym piosenkę o 
alfabecie, Busy town song, recytuje 

rymowanki z rozdziału 1, określa 
położenie różnych miejsc, budynków 
i instytucji w mieście i podaje ich 

właściwe nazwy, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń wita się i żegna, podaje swoje 
imię w odpowiedzi na pytanie o nie, 
śpiewa piosenki z rozdziału Starter 

oraz rozdziału 1 z nagraniem, w tym 
piosenkę o alfabecie, Busy town song, 

recytuje rymowanki z rozdziału 1, 

określa położenie różnych miejsc, 
budynków i instytucji w mieście i 
podaje ich właściwe nazwy, 

popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna, podaje swoje 
imię w odpowiedzi na pytanie o nie, 
próbuje śpiewać piosenki z rozdziału 
Starter oraz rozdziału 1 z nagraniem, w 
tym piosenkę o alfabecie, Busy town 
song, recytuje rymowanki z rozdziału 1, 

stara się przy pomocy nauczyciela 
określić położenie i nazwę miejsc w 
mieście, popełniając błędy językowe, 

które wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna z pomocą 
nauczyciela, z trudnością reaguje na 
pytanie o imię, próbuje śpiewać piosenki 
z rozdziału Starter oraz rozdziału 1 z 

nagraniem, w tym piosenkę o alfabecie, 
Busy town song, oraz recytować 

rymowankę z rozdziału 1, ale nie wkłada 
w to należytej staranności. 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, numeruje 

je w odpowiedniej kolejności, 
wykonuje odpowiednie gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 
Starter oraz rozdziału1, rozumie i 

odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą gestów, nie 

popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
wykonuje w większości właściwe gesty 

towarzyszące piosenkom z rozdziału 
Starter oraz rozdziału1, w większości 

rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą gestów, 

popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z rozdziału Starter oraz rozdziału1, 

częściowo rozumie słuchaną historyjkę 
obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 

obrazków podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 

towarzyszące piosenkom z rozdziału 
Starter oraz rozdziału1, popełniając 

bardzo dużo błędów, nie rozumie 

większości nagrań i historyjki obrazkowej. 

Słownictwo i struktury 

 

 

 

 

 

Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
zwierzęta, kolory, liczebniki 1-10, 

miejsca, budynki i instytucje w 
mieście, posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału Starter oraz 

1, nie popełniając większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa zwierzęta, kolory, liczebniki 1-

10, miejsca, budynki i instytucje w 
mieście, posługuje się większością 
struktur językowych i z rozdziału 
Starter oraz 1, w tym, m.in. 
przyimkami on/in, popełniając 

nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa zwierzęta, kolory, liczebniki 1-

10, miejsca, budynki i instytucje w 
mieście przy pomocy nauczyciela, 
posługuje się częścią struktur 
językowych i z rozdziału Starter oraz 1, 

popełniając liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze zwierzęta, 
kolory, liczebniki 1-10, miejsca, budynki i 

instytucje w mieście, przy pomocy 
nauczyciela rozpoznaje część struktur 
językowych i z rozdziału Starter oraz 1. 
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Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 

w rozdziale Starter i 1 wyrazów, 
czyta ze zrozumieniem proste 
zdania, pisze po śladzie wyrazy 

oznaczające nazwy miejsc w 
mieście, poprawnie przepisuje 
nazwy kolorów, liczb oraz proste 

zdania, nie popełniając błędów, 
zachowując odpowiednią 
staranność.. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 

Starter i 1 wyrazów, czyta z pomocą 
pojedyncze zdania, stara się pisać po 
śladzie nazwy miejsc w mieście, 

popełniając drobne błędy i zachowując 
staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 
Starter i rozdziału 1 i stara się pisać po 

śladzie nazwy miejsc w mieście, 
popełniając liczne błędy, nie zachowując 

właściwej staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału Starter i 

rozdziału 1 i nie stara się pisać po śladzie 
nazw miejsc w mieście lub robi to 
niechlujnie.  

UNIT 2 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń wita się i żegna, pyta o imię i 
podaje swoje imię, pyta i odpowiada 
na pytania o wiek i miejsce 

zamieszkania, recytuje wierszyk z 
rozdziału 2, śpiewa piosenki z 
rozdziału 2, w tym Best friends song, 

z nagraniem lub samodzielnie, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń wita się i żegna, podaje swoje 
imię w odpowiedzi na pytanie o nie, 
pyta i odpowiada na pytania o wiek i 

miejsce zamieszkania, recytuje 
wierszyk z rozdziału 2 oraz śpiewa 
piosenki z rozdziału 2 z nagraniem, w 
tym piosenkę Best friends song, 

popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna, podaje swoje 
imię w odpowiedzi na pytanie o nie, z 
trudnością pyta i odpowiada na pytania o 

wiek i miejsce zamieszkania, recytuje 
wierszyk z rozdziału 2 z dużą pomocą 
nauczyciela, próbuje śpiewać piosenki z 

rozdziału 2 z nagraniem, w tym piosenkę 
Best friends song, popełniając błędy 

językowe, które wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna z pomocą 
nauczyciela, z trudnością reaguje na 
pytanie o imię, z dużą trudnością i przy 

pomocy nauczyciela odpowiada na 
pytania o wiek i/lub miejsce 
zamieszkania, próbuje śpiewać piosenki 

z rozdziału 2 z nagraniem, w tym 
piosenkę Best friends song, ale nie 

wkłada w to należytej staranności. 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty towarzyszące 

piosenkom z rozdziału 2 rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową za pomocą gestów, nie 

popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 

obrazków podczas słuchanych nagrań, 
wykonuje w większości właściwe gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 

2, w większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, popełniając niewielkie 

błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 

podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z rozdziału 2, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 
większości błędnie wskazuje elementy 

obrazków podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 2, 

popełniając bardzo dużo błędów, nie 
rozumie większości nagrań i historyjki 
obrazkowej. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
liczebniki 1-20, miejsca w mieście, 
posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 2, nie 

popełniając większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa liczebniki 1-20, miejsca w 
mieście, posługuje się większością 
struktur językowych i z rozdziału 2, 

popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa liczebniki 1-20, miejsca w 
mieście przy pomocy nauczyciela, 
posługuje się częścią struktur 

językowych i z rozdziału 2, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze liczebniki 1-
20, miejsca w mieście, przy pomocy 
nauczyciela rozpoznaje część struktur 
językowych i z rozdziału 2. 
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Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 

w rozdziale wyrazów, czyta ze 
zrozumieniem proste zdania, pisze 
po śladzie wyrazy związane z 

przedstawianiem się, poprawnie 
przepisuje nazwy liczebników 1-20 , 
nie popełniając błędów, zachowując 

odpowiednią staranność. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 2 

wyrazów i stara się pisać po śladzie 
nazwy liczebników 1-20, popełniając 
drobne błędy i zachowując staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 2 i 

rozdziału 1 i stara się pisać po śladzie 
nazwy liczebników 1-20, popełniając 
liczne błędy, nie zachowując właściwej 

staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału 2 i nie stara 

się pisać po śladzie nazwy liczebników 1-
20 lub robi to niechlujnie.  

UNIT 3 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 3 
z nagraniem lub samodzielnie, w 
tym Let’s go out song, The shopping 
song, recytuje wierszyki i 

rymowanki, pyta o upodobania 

związane z jedzeniem i piciem i 
odpowiada na takie pytania, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń śpiewa piosenki z rozdziału 3 z 
nagraniem, w tym piosenkę Let’s go 
out song, The shopping song, recytuje 

wierszyki i rymowanki z nagraniem, 
pyta o upodobania związane z 

jedzeniem i piciem i odpowiada na 
takie pytania, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 3 z nagraniem, w tym piosenkę 
Let’s go out song, The shopping song, 

próbuje recytować wierszyki i 
rymowanki, stara się przy pomocy 

nauczyciela pytać o upodobania 
związane z jedzeniem i piciem i 
odpowiadać na takie pytania, 

popełniając błędy językowe, które 
wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń, z trudnością reaguje na pytanie o 
imię, próbuje śpiewać piosenki z 
rozdziału 3 z nagraniem, w tym piosenkę 
Let’s go out song, The shopping song, , 

ale nie wkłada w to należytej staranności. 

Słuchanie 

 

Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, wykonuje 

odpowiednie gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 3, rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 

obrazkową, nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
wykonuje w większości właściwe gesty 

towarzyszące piosenkom z rozdziału 
3, w większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową, 

popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 

z rozdziału 3, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 3, 

popełniając bardzo dużo błędów, nie 
rozumie większości nagrań i historyjki 

obrazkowej. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
różne produkty spożywcze, 
posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 3, w tym, 
m.in. pytaniem ogólnym Do you 
like..? oraz przeczeniem I don’t 
like…., nie popełniając większych 

błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa produkty spożywcze, 
posługuje się większością struktur 
językowych i z rozdziału 3, w tym, m.in 
pytaniem ogólnym Do you like..? oraz 
przeczeniem I don’t like…., 

popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa produkty spożywcze przy 
pomocy nauczyciela, posługuje się 
częścią struktur językowych i z rozdziału 
3, w tym, m.in. pytaniem ogólnym Do 
you like..? oraz przeczeniem I don’t 
like…., popełniając liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze produkty 
spożywcze, przy pomocy nauczyciela 
rozpoznaje część struktur językowych i z 
rozdziału 3, w tym, m.in. pytanie ogólne 

Do you like..? oraz przeczenie I don’t 
like…. 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 

w rozdziale wyrazów, czyta ze 
zrozumieniem proste zdania, pisze 
po śladzie nazwy różnych produktów 

spożywczych, poprawnie przepisuje 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 3 

wyrazów, czyta większość prostych 
zdań i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych produktów spożywczych oraz 

fragmenty zdań, popełniając drobne 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 3, 

czyta z pomocą nauczyciela proste 
zdania i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych produktów spożywczych, 

popełniając liczne błędy, nie zachowując 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału 3 i nie stara 

się pisać po śladzie nazw różnych 
produktów spożywczych lub robi to 
niechlujnie.  
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nazwy jedzenia i napojów oraz 

fragmenty zdań , nie popełniając 
błędów, zachowując odpowiednią 
staranność.. 

błędy i zachowując staranność. właściwej staranności. 

UNIT 4 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń wita się i żegna oraz recytuje 
rymowankę z rozdziału 4 z 
nagraniem lub samodzielnie, pyta o 

cenę różnych przedmiotów i określa 
ich cenę w walucie brytyjskiej, 
kupuje różne przedmioty, nie 

popełniając większych błędów.  

Uczeń wita się i żegna oraz recytuje 
rymowankę z rozdziału 4 z nagraniem, 
pyta o cenę różnych przedmiotów i 

określa ich cenę w walucie brytyjskiej, 
kupuje różne przedmioty, popełniając 
niewielkie błędy językowe, nie 

wpływające na zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna oraz recytuje 
próbuje recytować rymowankę z 
rozdziału 4 z nagraniem, stara się przy 

pomocy nauczyciela pytać o cenę 
różnych przedmiotów i określać ich cenę 
w walucie brytyjskiej, kupować różne 

przedmioty, popełniając błędy językowe, 
które wpływają na właściwe zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna z pomocą 
nauczyciela, próbuje recytować 
rymowankę z rozdziału 4 z nagraniem, 

ale nie wkłada w to należytej staranności, 
rozumie niektóre lub część pytań o cenę 
przedmiotów dzięki dużej pomocy 

nauczyciela i gestów. 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, rozumie i 

odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie ze słuchu, 

nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
w większości rozumie i odgrywa 

słuchaną historyjkę obrazkową za 
pomocą gestów, wykonuje zadania 

sprawdzające rozumienie ze słuchu, 

popełniając niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, częściowo 
rozumie słuchaną historyjkę obrazkową 

oraz wykonuje niektóre lub część zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
popełniając bardzo dużo błędów, nie 

rozumie większości nagrań i historyjki 
obrazkowej i nie wykonuje zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
poznane zabawki i przedmioty 

codziennego użytku, liczy w zakresie 
1-50, posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 4, w tym, 
m.in. pytaniem o cenę How much 
is…? oraz czasownikiem modalnym 
can w zdaniu Can I have…?, nie 

popełniając większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa poznane zabawki i przedmioty 

codziennego użytku i liczy w zakresie 
1-50, posługuje się większością 
struktur językowych i z rozdziału 4, w 
tym, m.in. pytaniem o cenę How much 
is…? oraz czasownikiem modalnym 
can w zdaniu Can I have…? 

popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa poznane zabawki i przedmioty 

codziennego użytku i liczy w zakresie 1-
50 przy pomocy nauczyciela, posługuje 
się częścią struktur językowych i z 

rozdziału 4, w tym, m.in. pytaniem o 
cenę How much is…? oraz 
czasownikiem modalnym can w zdaniu 

Can I have…?, popełniając liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze poznane 
zabawki i przedmioty codziennego użytku 

i liczebniki 1-50, przy pomocy 
nauczyciela rozpoznaje część struktur 
językowych i z rozdziału 4, w tym, m.in. 
pytanie o cenę How much is…? oraz 
czasownik modalny can w zdaniu Can I 
have…?. 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 

w rozdziale 4 wyrazów, czyta ze 
zrozumieniem proste zdania, pisze 
po śladzie nazwy różnych 

przedmiotów, poprawnie przepisuje 
nazwy przedmiotów, liczebników 10-
50 oraz fragmenty zdań, nie 

popełniając błędów, zachowując 
odpowiednią staranność.. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 4 

wyrazów, czyta większość prostych 
zdań i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych przedmiotów, liczebników 10-

50 oraz fragmenty zdań, popełniając 
drobne błędy i zachowując staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 4, 

czyta z pomocą nauczyciela proste 
zdania i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych przedmiotów oraz przepisywać 

nazwy liczebników 10-50, popełniając 
liczne błędy, nie zachowując właściwej 
staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału 4 i nie stara 

się pisać po śladzie nazw różnych 
przedmiotów i liczebników 10-50 lub robi 
to niechlujnie.  
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UNIT 5 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń wita się i żegna, recytuje 
rymowankę i śpiewa piosenki z 

rozdziału 5 z nagraniem lub 
samodzielnie, w tym Have you got a 
skateboard? song, the Houses song, 

określa położenie przedmiotów i 
opisuje pokój, nie popełniając 
większych błędów.  

Uczeń wita się i żegna, recytuje 
rymowankę i śpiewa piosenki z 

rozdziału 5 z nagraniem, w tym 
piosenkę Have you got a skateboard?, 
piosenkę the Houses, określa 

położenie przedmiotów i opisuje pokój, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna, próbuje 
recytować rymowankę i śpiewać 

piosenki z rozdziału 5 z nagraniem, w 
tym piosenkę Have you got a 
skateboard?, piosenkę the Houses, 

stara się przy pomocy nauczyciela 
określać położenie przedmiotów i 
opisywać pokój, popełniając błędy 

językowe, które wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna z pomocą 
nauczyciela, próbuje recytować 

rymowankę i śpiewać piosenki z rozdziału 
5 z nagraniem, w tym piosenkę Have you 
got a skateboard?, piosenkę the Houses, 

ale nie wkłada w to należytej staranności. 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 
podczas słuchania nagrań, wykonuje 

odpowiednie gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 5 rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 

obrazkową i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie ze słuchu, 
nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
wykonuje w większości właściwe gesty 

towarzyszące piosenkom z rozdziału 
5, w większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową, 

wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie ze słuchu, popełniając 
niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 
niektóre gesty towarzyszące piosenkom 

z rozdziału 5, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową oraz 
wykonuje niektóre lub część zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 
popełniając bardzo dużo błędów, 

sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 5, 
nie rozumie większości nagrań i historyjki 

obrazkowej i nie wykonuje zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
meble i elementy wyposażenia, 
posługuje się strukturami 

językowymi z rozdziału 5, w tym, 
m.in. przyimkami miejsca in, on 
under, konstrukcją There is …, nie 

popełniając większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa meble i elementy 
wyposażenia, posługuje się 

większością struktur językowych i z 
rozdziału 5, w tym, m.in. przyimkami 
miejsca in, on under, konstrukcją 

There is …, popełniając nieliczne 

błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa meble i elementy wyposażenia 
przy pomocy nauczyciela, posługuje się 

częścią struktur językowych i z rozdziału 
5, w tym, m.in. przyimkami miejsca in, 
on under, konstrukcją There is …, 

popełniając liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze meble i 
elementy wyposażenia, przy pomocy 
nauczyciela rozpoznaje część struktur 

językowych i z rozdziału 5, w tym, m.in. 
przyimki miejsca in, on under, konstrukcję 
There is …. 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 
w rozdziale 5 wyrazów, czyta ze 

zrozumieniem proste zdania, pisze 
po śladzie nazwy różnych mebli, 
poprawnie przepisuje nazwy mebli, 

przyimki miejsca oraz zdania, nie 
popełniając błędów, zachowując 
odpowiednią staranność.. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 5 
wyrazów, czyta większość prostych 

zdań i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych mebli, przyimki miejsca oraz 
fragmenty zdań, popełniając drobne 

błędy i zachowując staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 5, 
czyta z pomocą nauczyciela proste 

zdania i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych mebli, przyimki miejsca, 
popełniając liczne błędy, nie zachowując 

właściwej staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału 5 i nie stara 
się pisać po śladzie nazw różnych mebli i 

przyimków miejsca lub robi to niechlujnie.  

UNIT 6 
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CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń wita się i żegna oraz recytuje 
rymowankę z rozdziału 6 z 
nagraniem lub samodzielnie, określa 
posiadanie przez siebie przedmioty i 

pyta o posiadane przedmioty, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń wita się i żegna oraz recytuje 
rymowankę z rozdziału 6 z nagraniem, 
określa posiadanie przez siebie 
przedmioty i pyta o posiadane 

przedmioty, popełniając niewielkie 
błędy językowe, nie wpływające na 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna oraz recytuje 
próbuje recytować rymowankę z 
rozdziału 6 z nagraniem, stara się przy 
pomocy nauczyciela pytać o posiadane 

przedmioty i określać posiadane przez 
siebie przedmioty, popełniając błędy 
językowe, które wpływają na właściwe 

zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna z pomocą 
nauczyciela, próbuje recytować 
rymowankę z rozdziału 6 z nagraniem, 
ale nie wkłada w to należytej staranności, 

rozumie niektóre lub część pytań o 
posiadane przedmioty dzięki dużej 
pomocy nauczyciela i gestów. 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 

podczas słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty towarzyszące 
rymowance z rozdziału 6 rozumie i 

odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie ze słuchu, 

nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 

wykonuje w większości właściwe gesty 
towarzyszące rymowance z rozdziału 
6, w większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową, 

wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie ze słuchu, popełniając 

niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 

niektóre gesty towarzyszące rymowance 
z rozdziału 6, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową oraz 

wykonuje niektóre lub część zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 

popełniając bardzo dużo błędów, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące rymowance z rozdziału 6, 

nie rozumie większości nagrań i historyjki 
obrazkowej i nie wykonuje zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
zabawki, posługuje się strukturami 

językowymi z rozdziału 6, w tym, 
m.in. czasownikiem have got w 

zdaniach twierdzących, pytających i 

przeczeniach, nie popełniając 
większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa zabawki, posługuje się 

większością struktur językowych i z 
rozdziału 6, w tym, m.in. czasownikiem 
have got w zdaniach twierdzących, 

pytających i przeczeniach, popełniając 
nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa zabawki przy pomocy 

nauczyciela, posługuje się częścią 
struktur językowych i z rozdziału 6, w 
tym, m.in. czasownikiem have got w 

zdaniach twierdzących, pytających i 
przeczeniach, popełniając liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze zabawki, 
przy pomocy nauczyciela rozpoznaje 

część struktur językowych i z rozdziału 6, 
w tym, m.in. czasownik have got w 

zdaniach twierdzących, pytających i 

przeczeniach. 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 
w rozdziale wyrazów, czyta ze 

zrozumieniem proste zdania, pisze 
po śladzie nazwy różnych zabawek, 
poprawnie przepisuje nazwy 

zabawek oraz zdania, nie 
popełniając błędów, zachowując 
odpowiednią staranność.. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 6 
wyrazów, czyta większość prostych 

zdań i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych zabawek oraz fragmenty 
zdań, popełniając drobne błędy i 

zachowując staranność. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 6, 
czyta z pomocą nauczyciela proste 

zdania i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych zabawek, popełniając liczne 
błędy, nie zachowując właściwej 

staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału 6 i nie stara 
się pisać po śladzie nazw różnych 

zabawek lub robi to niechlujnie.  

UNIT 7 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 
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Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń wita się i żegna, recytuje 
rymowanki i śpiewa piosenki z 

rozdziału 7 z nagraniem lub 
samodzielnie, w tym piosenkę 
Playground song, piosenkę Let’s 

play song, pyta o umiejętności i 

określa własne umiejętności, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń wita się i żegna, recytuje 
rymowanki i śpiewa piosenki z 

rozdziału 7 z nagraniem, w tym 
piosenkę Playground song, piosenkę 
Let’s play song, pyta o umiejętności i 

określa własne umiejętności, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna, stara się 
recytować rymowanki i próbuje śpiewać 

piosenki z rozdziału 7 z nagraniem, w 
tym piosenkę Playground song, 
piosenkę Let’s play song, stara się przy 

pomocy nauczyciela pytać o 
umiejętności i określać własne 
umiejętności, popełniając błędy 

językowe, które wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna z pomocą 
nauczyciela, z trudnością próbuje 

recytować rymowanki śpiewać piosenki z 
rozdziału 7 z nagraniem, w tym piosenkę 
Playground song, piosenkę Let’s play 

song, ale nie wkłada w to należytej 

staranności. 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 

podczas słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty towarzyszące 
piosenkom z rozdziału 7 rozumie i 

odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie ze słuchu, 

nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 

wykonuje w większości właściwe gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 
7, w większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową, 

wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie ze słuchu, popełniając 

niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 

niektóre gesty towarzyszące piosenkom 
z rozdziału 7, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową oraz 

wykonuje niektóre lub część zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 

popełniając bardzo dużo błędów, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące piosenkom z rozdziału 7, 

nie rozumie większości nagrań i historyjki 
obrazkowej i nie wykonuje zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
różne czynności, posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
7, w tym, m.in. czasownik modalny 
can dla określania umiejętności, nie 

popełniając większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa różne czynności, posługuje się 
większością struktur językowych i z 
rozdziału 7, w tym, m.in. czasownik 
modalny can dla określania 

umiejętności, popełniając nieliczne 
błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa różne czynności przy pomocy 
nauczyciela, posługuje się częścią 
struktur językowych i z rozdziału 7, w 
tym, m.in. czasownikiem modalny can 

dla określania umiejętności, popełniając 
liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze czynności, 
przy pomocy nauczyciela rozpoznaje 
część struktur językowych i z rozdziału 7, 
w tym, m.in. czasownik modalny can dla 

określania umiejętności. 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 
w rozdziale 7 wyrazów, czyta ze 

zrozumieniem proste zdania, pisze 
po śladzie nazwy różnych czynności, 
poprawnie przepisuje nazwy 

czynności oraz zdania, nie 
popełniając błędów, zachowując 
odpowiednią staranność.. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 7 
wyrazów, czyta większość prostych 

zdań i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych czynności oraz przepisywać 
fragmenty zdań lub całe zdania, 

popełniając drobne błędy i zachowując 
staranność. 

Uczeń rozpoznaje formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 7, 
czyta z pomocą nauczyciela proste 

zdania i stara się pisać po śladzie nazwy 
różnych czynności oraz pisać fragmenty 
zdań, popełniając liczne błędy, nie 

zachowując właściwej staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału 7 i nie stara 
się pisać po śladzie nazw różnych 

czynności lub robi to niechlujnie.  

UNIT 8 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 
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Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń wita się i żegna oraz recytuje 
rymowankę z rozdziału 8 z 

nagraniem lub samodzielnie, opisuje 
wygląd różnych osób, nie 
popełniając większych błędów.  

Uczeń wita się i żegna oraz recytuje 
rymowankę z rozdziału 8 z nagraniem, 

opisuje wygląd różnych osób, 
popełniając niewielkie błędy językowe, 
nie wpływające na zrozumienie 

wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna oraz recytuje 
próbuje recytować rymowankę z 

rozdziału 8 z nagraniem, stara się przy 
pomocy nauczyciela opisywać wygląd 
różnych osób, popełniając błędy 

językowe, które wpływają na właściwe 
zrozumienie wypowiedzi. 

Uczeń wita się i żegna z pomocą 
nauczyciela, próbuje recytować 

rymowankę z rozdziału 8 z nagraniem, 
ale nie wkłada w to należytej staranności, 
rozumie część opisów wyglądu dzięki 

dużej pomocy nauczyciela i gestów. 

Słuchanie Uczeń rozumie proste oraz bardziej 
złożone polecenia nauczyciela i 
właściwie na nie reaguje, wskazuje 

właściwe elementy obrazków 

podczas słuchania nagrań, wykonuje 
odpowiednie gesty towarzyszące 
rymowance z rozdziału 8 rozumie i 

odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową i wykonuje zadania 
sprawdzające rozumienie ze słuchu, 

nie popełniając błędów. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje odpowiednie elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 

wykonuje w większości właściwe gesty 
towarzyszące rymowance z rozdziału 
8, w większości rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową, 

wykonuje zadania sprawdzające 
rozumienie ze słuchu, popełniając 

niewielkie błędy. 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje część elementów obrazków 
podczas słuchanych nagrań, wykonuje 

niektóre gesty towarzyszące rymowance 
z rozdziału 8, częściowo rozumie 
słuchaną historyjkę obrazkową oraz 

wykonuje niektóre lub część zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i rzadko na nie reaguje, w 

większości błędnie wskazuje elementy 
obrazków podczas słuchanych nagrań, 

popełniając bardzo dużo błędów, 
sporadycznie wykonuje niektóre gesty 
towarzyszące rymowance z rozdziału 8, 

nie rozumie większości nagrań i historyjki 
obrazkowej i nie wykonuje zadań 
sprawdzających rozumienie ze słuchu. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje i nazywa 
części twarzy i głowy, posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
8, w tym, m.in. czasownikiem 
have/has got, nie popełniając 

większych błędów. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa części twarzy i głowy, 
posługuje się większością struktur 
językowych i z rozdziału 8, w tym, 
m.in. czasownikiem have/has got, 

popełniając nieliczne błędy. 

Uczeń w miarę poprawnie wskazuje i 
nazywa części twarzy i głowy przy 
pomocy nauczyciela, posługuje się 
częścią struktur językowych i z rozdziału 
8, w tym, m.in. czasownikiem have/has 
got, popełniając liczne błędy. 

Uczeń wskazuje pojedyncze części 
twarzy i głowy, przy pomocy nauczyciela 
rozpoznaje część struktur językowych i z 
rozdziału 8, w tym, m.in. czasownik 
have/has got 

Czytanie i pisanie  Uczeń bez większych problemów 
rozpoznaje formy pisane poznanych 
w rozdziale 8 wyrazów, czyta ze 
zrozumieniem proste zdania, pisze 

po śladzie nazwy różnych części 
twarzy i głowy, poprawnie przepisuje 
fragmenty zdań związanych z 

opisem wyglądu oraz pisze pełne 
zdania, nie popełniając błędów, 
zachowując odpowiednią 

staranność.. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 8 
wyrazów, czyta większość prostych 
zdań i stara się pisać po śladzie nazwy 

różnych części twarzy i głowy oraz 
przepisywać fragmenty zdań lub całe 
zdania związane z opisem wyglądu, 

popełniając drobne błędy i zachowując 
staranność. 

Uczeń rozpoznaje formy pisane 
pojedynczych wyrazów z rozdziału 8, 
czyta z pomocą nauczyciela proste 
zdania i stara się pisać po śladzie nazwy 

różnych części twarzy i głowy oraz pisać 
fragmenty zdań związanych z opisem 
wyglądu, popełniając liczne błędy, nie 

zachowując właściwej staranności. 

Uczeń rozpoznaje pojedyncze formy 
pisane wyrazów z rozdziału 8 i nie stara 
się pisać po śladzie nazw różnych części 
twarzy i głowy lub robi to niechlujnie.  
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Mówienie i reagowanie ustne 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat postaci ze świata fantazji oraz 
zamków, podaje nazwy i imiona 

legendarnych postaci,pyta o imię 
postaci, reaguje na wypowiedzi 
kolegów i nauczyciela stosując 

płynnie poprawne zwroty, recytuje 
wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewa piosenkę z rozdziału 1 z 

nagraniem lub 
samodzielnie,odgrywa rolę postaci z 
historyjki, nie popełnia błędów lub 

sporadycznie popełnia drobne błędy 
niezakłócające komunikacji 

Uczeńwypowiada się na tematpostaci 
ze świata fantazji oraz zamków;podaje 
nazwy i imiona legendarnych 

postaci,pyta na ogół poprawnie o imię 
postaci, reaguje na wypowiedzi 
kolegów i nauczyciela stosując 

poprawne zwroty,recytuje wierszyki i 
łamańce językowe orazśpiewa 
piosenkę z rozdziału 1 z nagraniem, 

odgrywa rolę postaci z historyjki, 
popełnia nieliczne błędy językowe i/lub 
fonetyczne, które na ogół nie zakłócają 

komunikacji. 

 

Uczeń wypowiada się na temat 
niektórych postaci ze świata 
fantazji,podaje niektóre słowa związane 

z zamkami i światem legend, przy 
pomocy nauczyciela pyta o imiona 
postaci i udziela informacji, usiłuje 

recytować wierszyki i łamańce językowe 
oraz śpiewać piosenki z rozdziału 1 z 
nagraniem, usiłuje odegrać rolę postaci 

z historyjki, popełnia liczne błędy 
językowe i fonetyczne, które częściowo 
zakłócają komunikację 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
postaci ze świata fantazji, podaje nieliczne słowa 
związane ze światem fantazji , przy pomocy 

nauczyciela z trudnością pyta o imiona 
postaci;nieudolnie reaguje na wypowiedzi 
kolegów i nauczyciela stosując przy tym często 

niepoprawne zwroty, recytowanie wierszyków i 
śpiewanie piosenek sprawia mu duży problem, 
popełnia bardzo liczne,zakłócające komunikację 

błędy językowe i fonetyczne. 

 

Słuchanie Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 

nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe wyrazy, 

ilustracje i elementy ilustracji 

podczas słuchania nagrań;rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów i 
poprawnie na nie reaguje;rozumie 

treść wierszyków i piosenek z 
rozdziału 1, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową,nie 

popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy  

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 
nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 

pytania kolegów i poprawnie na nie 
reaguje, w większości rozumie treść 
wierszyków i piosenekz rozdziału 1, 

rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową, popełnia niewielkie błędy. 

 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań;częściowo 
rozumie wypowiedzi i pytania kolegów, 

nie zawsze poprawnie na nie reaguje, 
rozumie niektóre zwroty z wierszyków i 
piosenek z rozdziału 1, częściowo 

rozumie i próbuje odgrywać słuchaną 
historyjkę obrazkową, popełnia liczne 
błędy. 

 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 

nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
wypowiedzi kolegów, sporadycznie na nie 

reaguje, rozumie nieliczne zwroty z wierszyków i 
piosenek z rozdziału 1, słabo rozumie historyjkę 
obrazkową, popełnia bardzo liczne błędy. 

. 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa postaci ze 
świata fantazji oraz elementy zamku, 

posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 1, w tym 
strukturamiHe’s/she’s..His/Her 
nameis..Isshe/He…? 

What’sher/hisname?nie popełnia 

błędów lub sporadycznie popełnia 

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa postaci ze świata 
fantazji oraz elementy zamku, 

posługuje się na ogół poprawnie 
strukturami językowymi z rozdziału 1, 
w tym strukturami He’s/she’s..His/Her 
nameis.. Isshe/He…? 

What’sher/hisname?popełnia nieliczne 

błędy. 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na 
obrazkach i nazywa niektóre postaci ze 
świata fantazji oraz elementy zamku,nie 

zawszepoprawnie posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 1, w 
tym strukturami He’s/she’s..His/Her 
nameis.. Isshe/He…? 

What’sher/hisname?; popełnia liczne 

błędy. 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne postaci ze świata fantazji oraz 
elementy zamku, z trudnością posługuje się 

strukturami językowymi z rozdziału 1, w tym 
strukturami He’s/she’s..His/Her nameis.. Is 
she/He…? What’s 
her/hisname?popełniabardzolicznebłędy. 
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drobne błędy   

Czytanie i pisanie Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 1 

wyrazów ilustrowanych obrazkami, 
rozumie proste zdania;rozumie treść 
krótkich tekstów dotyczących 

przyjaciół oraz treść opisu 
zamku;swobodnie pisze lub 
przepisuje imiona i nazwy postaci ze 

świata fantazji oraz zdania z 
użyciem słownictwa i struktur z 
rozdziału 1;stosując urozmaicone 

słownictwo pisze tekst o swoim 
przyjacielu; nie popełnia błędów lub 
sporadycznie popełnia drobne błędy 

językowe lub zapisu, zachowuje 
odpowiednią staranność. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 1 

wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 
ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości krótkie teksty dotyczące 

przyjaciół oraz opis zamku;pisze lub 
przepisuje nazwy postaci ze świata 
fantazjioraz zdania z użyciem 

słownictwa i struktur z rozdziału 
1,pisze tekst o swoim przyjacielu; 
popełnia nieliczne błędy językowe i/lub 

zapisu, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji, zachowuje pewną 
staranność 

. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale wyrazów 

ilustrowanych obrazkami, rozumie z 
pomocą nauczyciela proste zdania; 
częściowo rozumie krótkie teksty 

dotyczące przyjaciół oraz opis zamku; 
pisze lub przepisuje nazwy postaci ze 
świata fantazji i dotyczące ich zdania z 

użyciem struktur z rozdziału 1, uzupełnia 
tekst o swoim przyjacielu; popełnia 
liczne błędy, częściowo zakłócające 

komunikację, nie zachowuje 
odpowiedniej staranności. 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane 
poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych 

obrazkami; słaborozumie krótkie teksty 
dotyczące przyjaciół; z trudnością pisze lub 
przepisuje nazwy postaci ze świata fantazji, z 

pomocą nauczyciela uzupełnia tekst o swoim 
przyjacielu; popełnia bardzo liczne błędy, 
zakłócające komunikację, pisze bardzo 

niestarannie. 

 

UNIT 2Hobby 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat hobby i zajęć wykonywanych 
w czasie wolnym, podaje nazwy 

zajęć w tym sportowych i 
artystycznych,pyta o ulubione 
zajęcia i udziela odpowiedzi, 

wypowiada się na temat eksponatów 
muzealnych podając ich miejsce 
pochodzenia i nazwy materiałów, 

reaguje na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując płynnie 
poprawne zwroty, recytuje wierszyki 

i łamańce językowe oraz śpiewa 
piosenkę z rozdziału 2 z nagraniem 
lub samodzielnie,odgrywa rolę 

postaci z historyjki, nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy niezakłócające 

komunikacji 

Uczeń wypowiada się na temathobby i 
zajęć wykonywanych w czasie 
wolnym, podaje nazwy zajęć, w tym 

sportowych i artystycznych,pyta na 
ogół poprawnie o ulubione zajęcia i 
udziela odpowiedzi, wypowiada się na 

temat eksponatów muzealnych 
podając nazwy materiałów’ reaguje na 
wypowiedzi kolegów i nauczyciela 

stosując poprawne zwroty, recytuje 
wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewa piosenki z rozdziału 2 z 

nagraniem, odgrywa rolę postaci z 
historyjki, popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub fonetyczne, które na 

ogół nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń wypowiada się na temat zajęć 
wykonywanych w czasie wolnym, podaje 
niektóre nazwy zajęć w tym sportowych i 

artystycznych, przy pomocy nauczyciela 
pyta o ulubione zajęcia i udziela 
odpowiedzi;mówiąc o eksponatach 

muzealnych, podaje niektóre nazwy 
materiałów; usiłuje recytować wierszyki i 
łamańce językowe oraz śpiewać 

piosenki z rozdziału 1 z nagraniem, 
usiłuje odegrać rolę postaci z historyjki, 
popełnia liczne błędy językowe i 

fonetyczne, które częściowo zakłócają 
komunikację 

 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
zajęć wykonywanych w czasie wolnym, podaje 
nieliczne nazwy zajęć w tym sportowych i 

artystycznych, przy pomocy nauczyciela z 
trudnością pyta o ulubione zajęcia i udziela 
odpowiedzi; sporadycznie reaguje na 

wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując przy 
tym często niepoprawne zwroty, 
recytowanierymowanek i śpiewanie piosenek 

sprawia mu duży problem, popełnia bardzo 
liczne, zakłócające komunikację błędy językowe 
i fonetyczne.  

 

Słuchanie Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 

nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe wyrazy, 

ilustracje i elementy ilustracji 

podczas słuchania nagrań,rozumie 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 
nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 

pytania kolegów dotyczące zajęć 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań, częściowo 
rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 

dotyczące zajęć w czasie wolnym, nie 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 

nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
wypowiedzi kolegów, sporadycznie na nie 

reaguje, rozumie nieliczne zwroty z wierszyków i 
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wypowiedzi i pytania kolegów 

dotyczące zajęć czasu wolnego i 
poprawnie na nie reaguje, rozumie 
treść wierszyków i piosenek z 

rozdziału 2, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową, nie 
popełnia błędów lub sporadycznie 

popełnia drobne błędy 

 

czasu wolnego i poprawnie na nie 

reaguje; w większości rozumie treść 
wierszyków i piosenek rozdziału 2, 
rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę 

obrazkową, popełnia niewielkie błędy. 

 

zawsze poprawnie na nie reaguje; 

rozumie niektóre zwroty z wierszyków i 
piosenek z rozdziału 2, częściowo 
rozumie i próbuje odgrywać słuchaną 

historyjkę obrazkową, popełnia liczne 
błędy. 

 

piosenek z rozdziału 2, słabo rozumie historyjkę 

obrazkową, popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa zajęcia 

wykonywane w czasie wolnym, m.in. 
sportowe i artystyczne, nazywa 
materiały, z których wykonano 

eksponaty muzealne; posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
2, w tym strukturamiDo youlike -

ing?I (don’t) like-ing. Yes, I do. No, I 
don’t;nie popełnia błędów lub 

sporadycznie popełnia drobne błędy 

Uczeń na ogół poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa zajęcia 

wykonywane w czasie wolnym, m.in. 
sportowe i artystyczne, nazywa 
materiały, z których wykonano 

eksponaty muzealne, na ogół 
poprawnie posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 2, w tym 
strukturami Do youlike -ing?I (don’t) 
like-ing. Yes, I do. No, I don’;tpopełnia 

nieliczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na 
obrazkach i nazywa niektóre zajęcia 

wykonywane w czasie wolnym, nazywa 
niektóre materiały, z których wykonano 
eksponaty muzealne; z pomocą 

nauczyciela i nie zawsze poprawnie 
posługuje się strukturami językowymi z 
rozdziału 2, w tym strukturami Do 

youlike -ing?I (don’t) like-ing. Yes, I do. 
No, I don’t; popełnia liczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne zajęcia wykonywane w czasie 

wolnym, nieudolnie posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 2, w tym strukturami Do 
youlike -ing?I (don’t) like-ing. Yes, I do. No, I 

don’t; popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Czytanie i pisanie Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 2 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 

rozumie proste zdania; rozumie 
treść tekstu dotyczącego 
hobby;swobodnie pisze lub 

przepisuje nazwy czynności 
wykonywanych w czasie wolnym 
oraz zdania z użyciem słownictwa i 

struktur z rozdziału 2;stosując 
urozmaicone słownictwo pisze tekst 
o swoichulubionych i nielubianych 

zajęciach czasu wolnego; nie 
popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy językowe lub 

zapisu, zachowuje odpowiednią 
staranność 

 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 
2wyrazów ilustrowanych obrazkami; 

na ogół rozumie proste zdania; 
rozumie w większości tekst 
dotyczącyhobby; pisze lub przepisuje 

nazwy czynności wykonywanych w 
czasie wolnym oraz zdania z użyciem 
słownictwa i struktur z rozdziału 

2;pisze tekst o swoichulubionych i 
nielubianych zajęciach czasu wolnego; 
popełnia nieliczne błędy językowe i/lub 

zapisu, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji; zachowuje pewną 
staranność 

 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale wyrazów 
ilustrowanych obrazkami, z pomocą 

nauczyciela rozumie proste zdania; 
częściowo rozumie krótkie teksty 
dotyczące hobby; pisze lub przepisuje 

nazwy czynności wykonywanych w 
czasie wolnym i dotyczące ich zdania z 
użyciem struktur z rozdziału 2, z pewną 

trudnością uzupełnia tekst o swoim 
hobby; popełnia liczne błędy, częściowo 
zakłócające komunikację, nie zachowuje 

odpowiedniej staranności. 

 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane 
poznanych w rozdziale 2 wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słaborozumie krótkie teksty 

dotyczące hobby; z trudnością pisze lub 
przepisuje nazwy czynności wykonywanych w 
czasie wolnym, z trudnością przy pomocy 

nauczyciela uzupełnia tekst o swoim hobby; 
popełnia bardzo liczne błędy, zakłócające 
komunikację, pisze bardzo niestarannie. 

 

UNIT 3People 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 
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Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat znanych osób i ich zawodów, 

podaje słowa dotyczące wyglądu 
zewnętrznego osób,pyta o wygląd 
zewnętrzny i udziela odpowiedzi, 

wypowiada się na temat swojej 
szkoły i szkoły w Wielkiej Brytanii, 
reaguje na wypowiedzi kolegów i 

nauczyciela stosując płynnie 
poprawne zwroty, recytuje wierszyki 
i łamańce językowe oraz śpiewa 

piosenkę z rozdziału 3 z nagraniem 
lub samodzielnie,odgrywa rolę 
postaci z historyjki, nie popełnia 

błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy niezakłócające 
komunikacji. 

Uczeń wypowiada się na 
tematznanych osób i ich zawodów, 

podaje słowa dotyczące wyglądu 
zewnętrznego osób,pyta na ogół 
poprawnie o wygląd zewnętrzny i 

udziela odpowiedzi, wypowiada się na 
temat swojej szkoły i szkoły w Wielkiej 
Brytanii, reaguje na wypowiedzi 

kolegów i nauczyciela stosując 
poprawne zwroty, recytuje wierszyki i 
łamańce językowe oraz śpiewa 

piosenki z rozdziału 3 z nagraniem, 
odgrywa rolę postaci z historyjki, 
popełnia nieliczne błędy językowe i/lub 

fonetyczne, które na ogół nie zakłócają 
komunikacji. 

 

Uczeń wypowiada się na temat znanych 
osób i ich zawodów, podaje niektóre 

słowa dotyczące wyglądu zewnętrznego 
osób, przy pomocy nauczyciela pyta o 
wygląd zewnętrzny i z pewną trudnością 

udziela odpowiedzi, próbuje wypowiadać 
się na temat szkoły w Polsce i Wielkiej 
Brytanii; usiłuje recytować wierszyki i 

łamańce językowe oraz śpiewać 
piosenkę z rozdziału 3 z nagraniem, 
usiłuje odegrać rolę postaci z historyjki, 

popełnia liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które częściowo zakłócają 
komunikację 

 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
znanych osób i ich zawodów, podaje nieliczne 

słowa dotyczące wyglądu zewnętrznego osób, 
przy pomocy nauczyciela z trudnością pyta o 
wygląd zewnętrzny i udziela odpowiedzi; 

sporadycznie reaguje na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując przy tym często 
niepoprawne zwroty, recytowanierymowanek i 

śpiewanie piosenek sprawia mu duży problem, 
popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację 
błędy językowe i fonetyczne.  

 

Słuchanie Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe wyrazy, 

ilustracje i elementy ilustracji 
podczas słuchania nagrań,rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów 

dotyczące wyglądu zewnętrznego i 
poprawnie na nie reaguje, rozumie 
treść wierszyków i piosenek z 

rozdziału 3, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową, nie 
popełnia błędów lub sporadycznie 

popełnia drobne błędy 

 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 

nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 
pytania kolegów dotyczące wyglądu 
zewnętrznego i poprawnie na nie 

reaguje; w większości rozumie treść 
wierszyków i piosenek rozdziału 3, 
rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę 

obrazkową, popełnia niewielkie błędy. 

 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań, częściowo 

rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące wyglądu zewnętrznego, nie 
zawsze poprawnie na nie reaguje, 

rozumie niektóre zwroty z wierszyków i 
piosenek z rozdziału 3, częściowo 
rozumie i próbuje odgrywać słuchaną 

historyjkę obrazkową, popełnia liczne 
błędy. 

. 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 

nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 

wypowiedzi kolegów dotyczące wyglądu 
zewnętrznego, sporadyczniena nie 
reaguje;rozumie nieliczne zwroty z wierszyków i 

piosenek z rozdziału 3, słabo rozumie historyjkę 
obrazkową, popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie nazywa zawody 
znanych osób, wskazuje na 

obrazkach i nazywa elementy 
wyglądu zewnętrznego, swobodnie 
posługuje się słownictwem 

dotyczącym szkoły; posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 
3, w tym strukturamiHas she/he 
got..?She/He has/hasn’tgot…Yes, 

she/he has, No,she/he hasn’tw 

odniesieniu do wyglądu 
zewnętrznego;nie popełnia błędów 

lub sporadycznie popełnia drobne 
błędy 

Uczeń na ogół poprawnie nazywa 
zawody znanych osób, wskazuje na 

obrazkach i nazywa elementy wyglądu 
zewnętrznego, posługuje się 
słownictwem dotyczącym szkoły; na 

ogół poprawnie posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 3, 
w tym strukturami Has she/he 
got..?She/He has/hasn’tgot…Yes, 

she/he has, No,she/he hasn’tw 

odniesieniu do wyglądu 
zewnętrznego;popełnia nieliczne 

błędy. 

. 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na 
obrazkach i nazywa niektóre elementy 

wyglądu zewnętrznego, posługuje się 
niektórymi słowami dotyczącym szkoły; z 
pomocą nauczyciela i nie zawsze 

poprawnie posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 3, w tym 
strukturami Has she/he got..?She/He 
has/hasn’tgot…Yes, she/he has, 

No,she/he hasn’tw odniesieniu do 

wyglądu zewnętrznego;popełnia liczne 
błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne elementy wyglądu 

zewnętrznego, z trudnością posługuje się 
strukturami językowymi z rozdziału 3, w tym 
strukturami Has she/he got..?She/He 

has/hasn’tgot…Yes, she/he has, No,she/he 
hasn’t w odniesieniu do wyglądu 

zewnętrznego;popełnia bardzo liczne błędy 
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Czytanie i pisanie Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 3 

wyrazów ilustrowanych obrazkami, 
rozumie proste zdania; rozumie 
treść tekstów dotyczących zawodów 

i wyglądu zewnętrznego znanych 
osób oraz dotyczących szkoły; pisze 
lub przepisuje nazwy zawodów, 

wyrazy opisujące wygląd zewnętrzny 
i wyrazy dotyczące szkoły; 
swobodnie pisze lub uzupełnia 

zdania z użyciem słownictwa i 
struktur z rozdziału 3, stosując 
urozmaicone słownictwo pisze tekst 

o swoim bohaterzeopisując wygląd 
zewnętrzny; nie popełnia błędów lub 
sporadycznie popełnia drobne błędy 

językowe lub zapisu, zachowuje 
odpowiednią staranność 

. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale 3 

wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 
ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości teksty dotyczącezawodów i 

wyglądu zewnętrznego znanych osób 
oraz dotyczące szkoły; pisze lub 
przepisuje nazwy zawodów, wyrazy 

opisujące wygląd zewnętrzny i wyrazy 
dotyczące szkoły; pisze lub uzupełnia 
zdania z użyciem słownictwa i struktur 

z rozdziału 3,pisze tekst o 
swoimbohaterzeopisując wygląd 
zewnętrzny; popełnia nieliczne błędy, 

które na ogół nie zakłócają 
komunikacji, zachowuje pewną 
staranność 

 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale 3 wyrazów 

ilustrowanych obrazkami, z pomocą 
nauczyciela rozumie proste zdania; 
częściowo rozumie krótkie teksty 

dotyczące wyglądu zewnętrznego; pisze 
lub przepisuje nazwy zawodów, wyrazy 
opisujące wygląd zewnętrzny i 

dotyczące ich zdania z użyciem struktur 
z rozdziału 3, z pewną trudnością 
uzupełnia tekst o swoim bohaterze i jego 

wyglądzie; popełnia liczne błędy, 
częściowo zakłócające komunikację, nie 
zachowuje odpowiedniej staranności 

 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane 
poznanych w rozdziale 3 wyrazów ilustrowanych 

obrazkami; słaborozumie krótkie teksty 
dotyczące zawodów i wyglądu zewnętrznego 
znanych osób; z trudnością pisze lub przepisuje 

nazwy zawodów oraz niektóre wyrazy związane 
z wyglądem, z trudnością przy pomocy 
nauczyciela uzupełnia tekst o swoim bohaterze; 

popełnia bardzo liczne błędy, zakłócające 
komunikację, pisze bardzo niestarannie. 

.  

UNIT 4Mealtimes 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat posiłków i tego co je na 
śniadanie, lunch i obiad, nazywa 
posiłki i produkty żywnościowe,pyta 

o upodobania i nawyki żywieniowe 
oraz pory posiłków; udziela 
odpowiedzi, pyta o godzinę, podaje 

pełne godziny, wypowiada się na 
temat budowy ciała ludzkiego i 
funkcji niektórych organów, reaguje 

na wypowiedzi kolegów i 
nauczyciela stosując płynnie 
poprawne zwroty, recytuje wierszyki 

i łamańce językowe oraz śpiewa 
piosenkę z rozdziału 4 z nagraniem 
lub samodzielnie,odgrywa rolę 

postaci z historyjki, nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy niezakłócające 

komunikacji. 

Uczeń wypowiada się na 
tematposiłków i tego co je na 
śniadanie, lunch i obiad, nazywa 
posiłki i produkty żywnościowe,pyta na 

ogół poprawnie o upodobania i nawyki 
żywieniowe oraz pory posiłków i 
udziela odpowiedzi, pyta o godzinę, 

podaje pełne godziny, wypowiada się 
na temat budowy ciała ludzkiego, 
reaguje na wypowiedzi kolegów i 

nauczyciela stosując poprawne 
zwroty, recytuje wierszyki i łamańce 
językowe oraz śpiewa piosenkę z 

rozdziału 4 z nagraniem, odgrywa rolę 
postaci z historyjki, popełnia nieliczne 
błędy językowe i/lub fonetyczne, które 

na ogół nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat posiłków i tego co je na 
śniadanie, lunch i obiad, nazywa 
niektóre posiłki i produkty żywnościowe; 

przy pomocy nauczyciela pyta o 
upodobania i nawyki żywieniowe i stara 
się udzielać odpowiedzi, próbuje pytać o 

godzinę ipodawać pełną godzinę oraz 
wypowiadać się na temat budowy ciała 
ludzkiego; usiłuje recytować wierszyki i 

łamańce językowe oraz śpiewać 
piosenkę z rozdziału 4 z nagraniem, 
usiłuje odegrać rolę postaci z historyjki, 

popełnia liczne błędy językowe i 
fonetyczne, które częściowo zakłócają 
komunikację 

 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
posiłków i tego co je na śniadanie, lunch i obiad, 
podaje nieliczne słowa dotyczące posiłków; przy 
pomocy nauczyciela z trudnością pyta o godziny 

posiłków oraz upodobania żywieniowe i udziela 
odpowiedzi; sporadycznie reaguje na 
wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując przy 

tym często niepoprawne zwroty, 
recytowanierymowanek i śpiewanie piosenek 
sprawia mu duży problem, popełnia bardzo 

liczne, zakłócające komunikację błędy językowe 
i fonetyczne.  

 

Słuchanie 

 

Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 

nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe wyrazy, 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań, częściowo 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 

nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
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ilustracje i elementy ilustracji 

podczas słuchania nagrań,rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące posiłków, upodobań i 

nawyków żywieniowychi poprawnie 
na nie reaguje, rozumie podawane 
godziny, rozumie treść wierszyków i 

piosenek z rozdziału 4, rozumie i 
odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową, nie popełnia błędów lub 

sporadycznie popełnia drobne błędy 

 

nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 

pytania kolegów dotyczące pór 
posiłków, upodobań oraz nawyków 
żywieniowych i poprawnie na nie 

reaguje; na ogół rozumie treść 
wierszyków i piosenek z rozdziału 4, 
rozumie i odgrywa słuchaną historyjkę 

obrazkową, popełnia niewielkie błędy. 

 

rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 

dotyczące pór posiłków i upodobań 
żywieniowych, nie zawsze poprawnie na 
nie reaguje, rozumie niektóre zwroty z 

wierszyków i piosenek z rozdziału 4, 
częściowo rozumie i próbuje odgrywać 
słuchaną historyjkę obrazkową, popełnia 

liczne błędy. 

 

wypowiedzi i pytania kolegów dotyczące pór 

posiłków i upodobań 
żywieniowych,,sporadyczniena nie 
reaguje;rozumie nieliczne zwroty z wierszyków i 

piosenek z rozdziału 4, słabo rozumie historyjkę 
obrazkową, popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkachi nazywa posiłki i produkty 

żywnościowe,swobodnie posługuje 
się słownictwem dotyczącym 
budowy ciała ludzkiego; posługuje 

się strukturami językowymi z 
rozdziału 4, w tym 
strukturamiWhattimeisit? What time 

do you have..? I have … at…; What 
do you have for..? I have…for.. Do 
youlike…? I (don’t) like…w 

odniesieniu do posiłków i produktów 
żywnościowych;nie popełnia błędów 
lub sporadycznie popełnia drobne 

błędy 

Uczeń na ogół poprawnienazywa 
posiłki i produkty żywnościowei 

wskazuje je na obrazkach, posługuje 
się słownictwem dotyczącym budowy 
ciała ludzkiego; na ogół poprawnie 

posługuje się strukturami językowymi z 
rozdziału 4, w tym strukturami 
Whattimeisit? What time do you 

have..? I have … at…; What do you 
have for..? I have…for.. Do youlike…? 
I (don’t) like… w odniesieniu do 

posiłków i produktów 
żywnościowych;popełnia nieliczne 
błędy. 

. 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na 
obrazkach i nazywa niektóre posiłki i 

produkty żywnościowe, nazywa niektóre 
części ciała człowieka; z pomocą 
nauczyciela i nie zawsze poprawnie 

posługuje się strukturami językowymi z 
rozdziału 4, w tym strukturami 
Whattimeisit? What time do you have..? 

I have … at…; What do you have for..? I 
have…for.. Do youlike…? I (don’t) like… 

w odniesieniu do posiłków i produktów 

żywnościowych;popełnia liczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne produkty żywnościowe, z 

trudnością posługuje się strukturami językowymi 
z rozdziału 4, w tym strukturami Whattimeisit? 
What time do you have..? I have … at…; What 

do you have for..? I have…for.. Do youlike…? I 
(don’t) like… w odniesieniu do posiłków i 

produktów spożywczych; popełnia bardzo liczne 

błędy 

 

Czytanie i pisanie Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 4 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 

rozumie proste zdania; rozumie 
treść tekstów dotyczących posiłków i 
nawyków żywieniowych;swobodnie 

pisze lub przepisuje nazwy posiłków 
i potraw, a także części ciała oraz 
zdania z użyciem słownictwa i 

struktur z rozdziału 4; stosując 
urozmaicone słownictwo pisze tekst 
o swoichnawykach żywieniowych i 

porach spożywania posiłków; nie 
popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy językowe lub 

zapisu, zachowuje odpowiednią 
staranność 

 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale4 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 

ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości teksty dotyczące posiłków i 
nawyków żywieniowych; pisze lub 

przepisuje nazwy posiłków i potraw 
oraz części ciała; pisze lub uzupełnia 
zdania z użyciem słownictwa i struktur 

z rozdziału 4,pisze tekst o 
swoichnawykach żywieniowych i 
porach spożywania posiłków; popełnia 

nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji, zachowuje pewną 

staranność 

 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale 4 wyrazów 
ilustrowanych obrazkami; z pomocą 

nauczyciela rozumie proste zdania; 
częściowo rozumie krótkie teksty 
dotyczące posiłków i nawyków 

żywieniowych; pisze lub przepisuje 
nazwy posiłków i potraw i dotyczące ich 
zdania z użyciem struktur z rozdziału 4, 

z pewną trudnością uzupełnia tekst o 
swoichnawykach żywieniowych; 
popełnia liczne błędy, częściowo 

zakłócające komunikację, nie zachowuje 
odpowiedniej staranności 

 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane 
poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słaborozumie krótkie teksty 

dotyczące posiłków i nawyków żywieniowych; z 
trudnością pisze lub przepisuje nazwy posiłków i 
produktów spożywczych, z trudnością przy 

pomocy nauczyciela uzupełnia tekst o 
swoichzwyczajach żywieniowych; popełnia 
bardzo liczne błędy zakłócające komunikację, 

pisze bardzo niestarannie. 

. 

 

UNIT 5Dailyroutine 

CEL KSZTAŁCENIA WG OCENA 
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NOWEJ PODSTAWY 
PROGRAMOWEJ AB C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat typowego dnia, nazywa 
codzienne czynności,pyta o rozkład 

dnia; udziela odpowiedzi, pyta o 
godzinę, podaje godziny z 
dokładnością do kwadransa, 

wypowiada się swobodnie na temat 
krajobrazu nadmorskiego i plaż; 
reaguje na wypowiedzi kolegów i 

nauczyciela stosując płynnie 
poprawne zwroty, recytuje wierszyki 
i łamańce językowe oraz śpiewa 
piosenkę z rozdziału 5 z nagraniem 

lub samodzielnie,odgrywa rolę 
postaci z historyjki, nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 

drobne błędy niezakłócające 
komunikacji. 

 

Uczeń wypowiada się na 
temattypowego dnia, nazywa 
codzienne czynności,pyta na ogół 

poprawnie o rozkład dnia i udziela 
odpowiedzi, pyta o godzinę, podaje 
godziny z dokładnością do kwadransa, 

wypowiada się na temat krajobrazu 
nadmorskiego i plaż, reaguje na 
wypowiedzi kolegów i nauczyciela 

stosując poprawne zwroty, recytuje 
wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewa piosenkę z rozdziału 5 z 
nagraniem, odgrywa rolę postaci z 

historyjki, popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub fonetyczne, które na 
ogół nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat typowego dnia,nazywa 
niektóre codzienne czynności, przy 

pomocy nauczyciela pyta o rozkład dnia 
i stara się udzielać odpowiedzi;próbuje 
pytać o godzinę i podawać godzinę oraz 

wypowiadać się na temat krajobrazu 
nadmorskiego i plaż; usiłuje recytować 
wierszyki i łamańce językowe oraz 

śpiewać piosenkę z rozdziału 5 z 
nagraniem, usiłuje odegrać rolę postaci 
z historyjki, popełnia liczne błędy 
językowe i fonetyczne, które częściowo 

zakłócają komunikację 

 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
typowego dnia, podaje nieliczne nazwy 
czynności dnia codziennego, przy pomocy 

nauczyciela z trudnością pyta o godziny irozkład 
dnia; nieudolnie udziela odpowiedzi; 
sporadycznie reaguje na wypowiedzi kolegów i 

nauczyciela stosując przy tym często 
niepoprawne zwroty, recytowanierymowanek i 
śpiewanie piosenek sprawia mu duży problem, 

popełnia bardzo liczne, zakłócające komunikację 
błędy językowe i fonetyczne 

 

Słuchanie 

 

Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe wyrazy, 

ilustracje i elementy ilustracji 
podczas słuchania nagrań,rozumie 
wypowiedzi i pytania kolegów 

dotyczące codziennych czynności i 
poprawnie na nie reaguje, rozumie 
podawane godziny, rozumie treść 

wierszyków i piosenki z rozdziału 5, 
rozumie i odgrywa słuchaną 
historyjkę obrazkową, nie popełnia 

błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 
elementy ilustracji podczas słuchania 

nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 
pytania kolegów dotyczące czynności 
dnia codziennego i poprawnie na nie 

reaguje; rozumie podawane godziny, 
na ogół rozumie treść wierszyków i 
piosenkiz rozdziału 5, rozumie i 

odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową, popełnia niewielkie błędy. 

 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 
podczas słuchania nagrań, częściowo 

rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące codziennych czynności, nie 
zawsze poprawnie na nie reaguje, 

rozumie niektóre zwroty z wierszyków i 
piosenki z rozdziału 5, częściowo 
rozumie i próbuje odgrywać słuchaną 

historyjkę obrazkową, popełnia liczne 
błędy. 

 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 

nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 
słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 

wypowiedzi i pytania kolegów dotyczące 
typowego dnia, sporadyczniena nie 
reaguje;rozumie nieliczne zwroty z wierszyków i 

piosenek z rozdziału 5, słabo rozumie historyjkę 
obrazkową, popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa czynności dnia 
codziennego,swobodnie posługuje 

się słownictwem dotyczącym 
typowego dnia oraz krajobrazu 
nadmorskiego; podaje godziny z 

dokładnością do kwadransa, 
posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 5, w tym 
strukturamiWhattimedo you…? 
He/she (getsup) at... I (getup) … 
at…;It’s half past… w odniesieniu do 

rozkładu dnia;nie popełnia błędów 
lub sporadycznie popełnia drobne 

Uczeń na ogół poprawnienazywa 
codzienne czynnościi wskazuje je na 
obrazkach, posługuje się słownictwem 

dotyczącym krajobrazu 
nadmorskiego;podaje godziny z 
dokładnością do kwadransa;na ogół 

poprawnie posługuje się strukturami 
językowymi z rozdziału 5, w tym 
strukturami Whattimedo you…? 

He/she (getsup) at... I (getup) … 
at…;It’s half pastw odniesieniu do 

posiłków i produktów 

żywnościowych;popełnia nieliczne 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na 
obrazkach i nazywa niektóre czynności 
dnia codziennego, nazywa niektóre 

elementy krajobrazu nadmorskiego; z 
pomocą nauczyciela i nie zawsze 
poprawnie posługuje się strukturami 

językowymi z rozdziału 5, w tym 
strukturami Whattimedo you…? He/she 
(getsup) at... I (getup) … at…;It’s half 

past … w odniesieniu do typowego 

dnia;popełnia liczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne czynności dnia codziennego, z 
trudnością posługuje się strukturami językowymi 
z rozdziału 5, w tym strukturami Whattimedo 
you…? He/she (getsup) at... I (getup) … at…;It’s 
half past … w odniesieniu do typowego dnia; 

popełnia bardzo liczne błędy 
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błędy. błędy. 

. 

Czytanie i pisanie  Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 5 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 

rozumie proste zdania; rozumie 
treść tekstów dotyczących rozkładu 
typowego dnia;swobodnie pisze lub 

przepisuje nazwy codziennych 
czynności, a także nazwy 
elementów krajobrazu nadmorskiego 

oraz zdania z użyciem słownictwa i 
struktur z rozdziału 5; stosując 
urozmaicone słownictwo pisze tekst 

o swoimrozkładzie dnia; nie popełnia 
błędów lub sporadycznie popełnia 
drobne błędy językowe lub zapisu, 

zachowuje odpowiednią staranność. 

 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale5 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 

ogół rozumie proste zdania; rozumie w 
większości teksty dotyczące rozkładu 
typowego dnia; pisze lub przepisuje 

nazwy codziennych czynności, a także 
nazwy elementów krajobrazu 
nadmorskiego; pisze lub uzupełnia 

zdania z użyciem słownictwa i struktur 
z rozdziału 5,pisze tekst o 
swoimrozkładzie dnia; popełnia 

nieliczne błędy językowe i/lub zapisu, 
które na ogół nie zakłócają 
komunikacji, zachowuje pewną 

staranność. 

. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale 5 wyrazów 
ilustrowanych obrazkami; z pomocą 

nauczyciela rozumie proste zdania; 
częściowo rozumie krótkie teksty 
dotyczące typowego rozkładu dnia; 

pisze lub przepisuje nazwy codziennych 
czynności i dotyczące ich zdania z 
użyciem struktur z rozdziału 5, z pewną 

trudnością uzupełnia tekst o 
swoimtypowym dniu; popełnia liczne 
błędy, częściowo zakłócające 

komunikację, nie zachowuje 
odpowiedniej staranności. 

 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane 
poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słaborozumie krótkie teksty 

dotyczące typowego dnia; z trudnością pisze lub 
przepisuje nazwy codziennych czynności, z 
trudnością przy pomocy nauczyciela uzupełnia 

tekst o swoimtypowym dniu; popełnia bardzo 
liczne błędy, zakłócające komunikację, pisze 
bardzo niestarannie. 

 

UNIT 6Wild animals 

CEL KSZTAŁCENIA WG 
NOWEJ PODSTAWY 

PROGRAMOWEJ 

OCENA 

AB C D E 

Mówienie i reagowanie 

 

Uczeń swobodnie wypowiada się na 
temat wyglądu i umiejętności dzikich 

zwierząt, nazywa gatunki zwierząt i 
ich części ciała,pyta o wygląd i 
umiejętności zwierząt; udziela 

odpowiedzi, wypowiada się 
swobodnie na temat różnych siedlisk 
zwierząt; reaguje na wypowiedzi 

kolegów i nauczyciela stosując 
płynnie poprawne zwroty, recytuje 
wierszyki i łamańce językowe oraz 

śpiewa piosenkę z rozdziału 6 z 
nagraniem lub 
samodzielnie;odgrywa rolę postaci z 

historyjki, nie popełnia błędów lub 
sporadycznie popełnia drobne błędy 
niezakłócające komunikacji. 

 

Uczeń wypowiada się na 
tematwyglądu i umiejętności dzikich 

zwierząt, nazywa gatunki zwierząt i ich 
części ciała, pyta na ogół poprawnie o 
wygląd i umiejętności zwierząt oraz 

udziela odpowiedzi; wypowiada się na 
temat różnych siedlisk zwierząt, 
reaguje na wypowiedzi kolegów i 

nauczyciela stosując poprawne 
zwroty; recytuje wierszyki i łamańce 
językowe oraz śpiewa piosenkę z 

rozdziału 6 z nagraniem; odgrywa rolę 
postaci z historyjki, popełnia nieliczne 
błędy językowe i/lub fonetyczne, które 

na ogół nie zakłócają komunikacji. 

 

Uczeń z pewną trudnością wypowiada 
się na temat wyglądu i umiejętności 

dzikich zwierząt,nazywa niektóre gatunki 
zwierząt i ich części ciała, przy pomocy 
nauczyciela pyta o wygląd i umiejętności 

zwierząt; stara się udzielać odpowiedzi, 
próbuje wypowiadać się na temat 
siedlisk zwierząt; usiłuje recytować 

wierszyki i łamańce językowe oraz 
śpiewać piosenkę z rozdziału 6 z 
nagraniem, usiłuje odegrać rolę postaci 

z historyjki, popełnia liczne błędy 
językowe i fonetyczne, które częściowo 
zakłócają komunikację 

Uczeń z trudnością wypowiada się na temat 
wyglądu i umiejętności dzikich zwierząt, podaje 

nieliczne nazwy zwierząt i ich części ciała, przy 
pomocy nauczyciela z trudnością pyta wygląd i 
umiejętności zwierząt; nieudolnie udziela 

odpowiedzi; sporadycznie reaguje na 
wypowiedzi kolegów i nauczyciela stosując przy 
tym często niepoprawne zwroty, 

recytowanierymowanek i śpiewanie piosenek 
sprawia mu duży problem, popełnia bardzo 
liczne, zakłócające komunikację błędy językowe 

i fonetyczne 

 

Słuchanie 

 

Uczeń z łatwością rozumie proste 
oraz bardziej złożone polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie 
reaguje, wskazuje właściwe wyrazy, 

ilustracje i elementy ilustracji 
podczas słuchania nagrań,rozumie 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i właściwie na nie reaguje, 

wskazuje właściwe wyrazy, ilustracje i 

elementy ilustracji podczas słuchania 
nagrań, na ogół rozumie wypowiedzi i 
pytania kolegów dotyczące wyglądu, 

Uczeń rozumie proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, 

wskazuje niektóre wyrazy i obrazki 

podczas słuchania nagrań, częściowo 
rozumie wypowiedzi i pytania kolegów 
dotyczące wyglądu i umiejętności dzikich 

Uczeń rozumie niektóre proste polecenia 
nauczyciela i próbuje na nie reagować, wskazuje 

nieliczne obrazki i elementy obrazków podczas 

słuchania nagrań, częściowo rozumie niektóre 
wypowiedzi i pytania kolegów dotyczące 
wyglądu i umiejętności dzikich 
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wypowiedzi i pytania kolegów 

dotyczące wyglądu, umiejętności i 
środowiska dzikich zwierząt i 
poprawnie na nie reaguje, rozumie 

treść wierszyków i piosenki z 
rozdziału 6, rozumie i odgrywa 
słuchaną historyjkę obrazkową, nie 

popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy. 

umiejętności i środowiska dzikich 

zwierząt, poprawnie na nie reaguje; na 
ogół rozumie treść wierszyków i 
piosenkiz rozdziału 6, rozumie i 

odgrywa słuchaną historyjkę 
obrazkową, popełnia niewielkie błędy. 

 

zwierząt; nie zawsze poprawnie na nie 

reaguje, rozumie niektóre zwroty z 
wierszyków i piosenki z rozdziału 6, 
częściowo rozumie i próbuje odgrywać 

słuchaną historyjkę obrazkową, popełnia 
liczne błędy 

zwierząt;sporadyczniena nie reaguje;rozumie 

nieliczne zwroty z wierszyków i piosenek z 
rozdziału 6, słabo rozumie historyjkę obrazkową, 
popełnia bardzo liczne błędy. 

 

Słownictwo i struktury Uczeń poprawnie wskazuje na 
obrazkach i nazywa gatunki dzikich 
zwierząt, swobodnie posługuje się 

słownictwem dotyczącym 
umiejętności i wyglądu zwierząt oraz 
ich naturalnych siedlisk, posługuje 

się strukturami językowymi z 
rozdziału 6, w tym strukturamiIt’s 
(big) It’sgot (a tail). Has itgot 

(stripes)…?Canit (fly)? It can/can’t 
(fly). w odniesieniu do opisu wyglądu 

zwierząt oraz ich umiejętności;nie 

popełnia błędów lub sporadycznie 
popełnia drobne błędy.. 

Uczeń na ogół poprawnienazywa 
gatunki zwierząti wskazuje je na 
obrazkach, posługuje się słownictwem 

dotyczącym umiejętności i wyglądu 
zwierząt oraz ich naturalnych siedlisk; 
na ogół poprawnie posługuje się 

strukturami językowymi z rozdziału 6, 
w tym strukturami It’s (big) It’sgot (a 
tail). Has itgot (stripes)…?Canit (fly)? It 

can/can’t (fly).w odniesieniu do opisu 

wyglądu zwierząt oraz ich 
umiejętności;popełnia nieliczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na 
obrazkach i nazywa niektóre gatunki 
dzikich zwierząt, nazywa niektóre 

elementy ich wyglądu oraz niektóre 
umiejętności; z pomocą nauczyciela i nie 
zawsze poprawnie posługuje się 

strukturami językowymi z rozdziału 6, w 
tym strukturami It’s (big) It’sgot (a tail). 
Has itgot (stripes)…?Canit (fly)? It 

can/can’t (fly).w odniesieniu do opisu 

wyglądu zwierząt oraz ich 
umiejętności;popełnia liczne błędy. 

 

Uczeń rozpoznaje, wskazuje na obrazkach i 
nazywa nieliczne dzikie zwierzęta oraz 
charakterystyczne cechy ich wyglądu, z 

trudnością posługuje się strukturami językowymi 
z rozdziału 6, w tym strukturami It’s (big) It’sgot 
(a tail). Has it got (stripes)…?Can it (fly)? It 

can/can’t (fly).w odniesieniu do wyglądu zwierząt 

oraz ich umiejętności; popełnia bardzo liczne 
błędy 

 

Czytanie i pisanie Uczeń z łatwością rozpoznaje formy 
pisane poznanych w rozdziale 6 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, 
rozumie proste zdania; rozumie 

treść tekstów odnoszących się 
doopisu wyglądu i umiejętności 
zwierząt;swobodnie pisze lub 

przepisuje nazwy gatunków 
zwierząt, a także nazwy elementów 
ich wyglądu oraz zdania z użyciem 

słownictwa i struktur z rozdziału 6; 
stosując urozmaicone słownictwo, 
pisze informację o wybranym 

zwierzęciu z opisem jego wyglądu, 
umiejętności oraz środowiska 
zamieszkania; nie popełnia błędów 

lub sporadycznie popełnia drobne 
błędy językowe lub zapisu, 
zachowuje odpowiednią staranność 

. 

Uczeń rozpoznaje większość form 
pisanych poznanych w rozdziale6 
wyrazów ilustrowanych obrazkami, na 
ogół rozumie proste zdania; rozumie w 

większości teksty dotyczące opisu 
wyglądu i umiejętności zwierząt; pisze 
lub przepisuje nazwy gatunków 

zwierząt, a także nazwy elementów ich 
wyglądu; pisze lub uzupełnia zdania z 
użyciem słownictwa i struktur z 

rozdziału 6,pisze informacjęo 
wybranym zwierzęciu opisując jego 
wygląd, umiejętności oraz środowisko 

zamieszkania; popełnia nieliczne błędy 
językowe i/lub zapisu, które na ogół 
nie zakłócają komunikacji, zachowuje 

pewną staranność 

. 

Uczeń rozpoznaje niektóre formy pisane 
poznanych w rozdziale 6wyrazów 
ilustrowanych obrazkami; z pomocą 
nauczyciela rozumie proste zdania; 

częściowo rozumie krótkie teksty 
dotyczące wyglądu i umiejętności 
zwierząt; pisze lub przepisuje nazwy 

niektórych gatunków zwierząt i ich 
części ciałaoraz dotyczące ich zdania z 
użyciem struktur z rozdziału 6;z pewną 

trudnością uzupełnia tekst o wyglądzie i 
umiejętnościach wybranego zwierzęcia; 
popełnia liczne błędy, częściowo 

zakłócające komunikację, nie zachowuje 
odpowiedniej staranności 

Uczeń rozpoznaje nieliczne formy pisane 
poznanych w rozdziale wyrazów ilustrowanych 
obrazkami; słaborozumie krótkie teksty 
dotyczące dzikich zwierząt, ich wyglądu i 

umiejętności; z trudnością pisze lub przepisuje 
nieliczne nazwy gatunków zwierząt i ich części 
ciała, z trudnością przy pomocy nauczyciela 

uzupełnia tekst o wyglądzie i umiejętnościach 
wybranego zwierzęcia; popełnia bardzo liczne 
błędy, zakłócające komunikację, pisze bardzo 

niestarannie. 

 

 

 


