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I.

II.

Główne założenia PZO
-

Bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce,

-

Zaznajomienie ucznia z poziomem jego osiągnięć oraz motywowanie ucznia
do dalszej pracy,

-

Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i
specjalnych uzdolnieniach ucznia.

Obszary aktywności podlegające ocenie
W ramach przedmiotu język angielski ocenie podlegają:
-

słownictwo,
komunikacja,
gramatyka,
czytanie ze zrozumieniem,
rozumienie ze słuchu,
wypowiedzi ustne,
wypowiedzi pisemne.

Pod uwagę brane są: zaangażowanie ucznia i jego stosunek do nauki, przynoszenie
posiadanych materiałów dydaktycznych oraz systematyczne odrabianie zadań
domowych.

III.

Wymagania na poszczególne oceny z uwzględnieniem poziomu
wiadomości i umiejętności

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,
• poprawnie je zapisuje i wymawia,
• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi
samodzielnie poprawić,
• rozumie polecenia nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi,
• wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
• przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
• wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
• stosuje bogate słownictwo i struktury,
• stosuje odpowiednią formę i styl,
• wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi poza te kryteria,
• uczestniczy w konkursach szkolnych lub międzyszkolnych, projektach, itp.
•

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
Strona 2 z 53

zna wszystkie wprowadzone słowa i wyrażenia,
• poprawnie je zapisuje i wymawia,
• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
• popełnia sporadyczne błędy leksykalno-gramatyczne, które zwykle potrafi
samodzielnie poprawić,
• rozumie polecenia nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
• zwykle potrafi uzasadnić swoje odpowiedzi,
• wypowiedzi i prace pisemne ucznia są płynne i mają odpowiednią długość,
• przekazuje i uzyskuje wszystkie wymagane informacje,
• wypowiedzi ucznia są logiczne i spójne,
• stosuje bogate słownictwo i struktury,
• stosuje odpowiednią formę i styl.
•

2

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
• zna większość wprowadzonych słów i wyrażeń,
• zwykle poprawnie je zapisuje i wymawia,
• zna wszystkie wprowadzone struktury gramatyczne,
• popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne,
• rozumie polecenia nauczyciela,
• poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
• wypowiedzi ucznia są dość płynne, a jego prace pisemne mają odpowiednią
długość,
• uczeń przekazuje i uzyskuje wszystkie istotne informacje,
• wypowiedzi ucznia są logiczne i w miarę spójne,
• uczeń stosuje adekwatne do tematu słownictwo oraz struktury,
• uczeń popełnia nieliczne błędy leksykalno-gramatyczne, nie zakłócające
komunikacji,
• uczeń stosuje odpowiednią formę i styl.

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:
• zna część wprowadzonych słów i wyrażeń,
• popełnia sporo błędów w ich zapisie i wymowie,
• zna większość wprowadzonych struktur gramatycznych,
• popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych w trudniejszych zadaniach,
• rozumie polecenia nauczyciela,
• częściowo poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie,
• wypowiedzi ucznia nie są zbyt płynne, ale mają dostateczną długość,
• uczeń przekazuje i uzyskuje większość istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są częściowo nielogiczne i niespójne,
• uczeń stosuje słownictwo i struktury odpowiednie do formy wypowiedzi,
• uczeń popełnia sporo błędów leksykalno-gramatycznych, które nie zakłócają
jednak komunikacji.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:
• zna ograniczoną liczbę podstawowych słów i wyrażeń,
• popełnia liczne błędy w ich zapisie i wymowie,
• zna proste, elementarne struktury gramatyczne wprowadzone przez nauczyciela,
• popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne we wszystkich typach zadań,
• rozumie polecenia nauczyciela,
• w ograniczonym stopniu rozwiązuje zadania na słuchanie – rozumie pojedyncze
słowa,
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• rozumie ogólny sens przeczytanych tekstów, w ograniczonym stopniu rozwiązuje
zadania na czytanie,
• wypowiedzi ucznia nie są płynne i są bardzo krótkie: wyrazy, pojedyncze zdania,
w formie pisemnej dwa - trzy zdania,
• uczeń przekazuje i uzyskuje niewielką część istotnych informacji,
• wypowiedzi ucznia są w znacznym stopniu nielogiczne i niespójne,
• uczeń stosuje niewielki zakres poznanego słownictwa oraz struktur,
• uczeń popełnia liczne błędy leksykalno-gramatyczne, które mogą zakłócać
komunikację.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie

-

opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o elementarnym
stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.
• braki w wiadomościach i umiejętnościach są na tyle rozległe, że uniemożliwiają
mu naukę na kolejnych etapach,
• nie przygotowuje się do zajęć,
• posiada nieusprawiedliwione nieobecności na testach.

Szczegółowe wymagania dla uczniów kończących naukę w
klasie IV
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz
wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
English Class A1, rozdział 0: Get started!
OCENA
WIEDZA:
Znajomoś
ć
środków
językowy
ch

UMIEJĘT
NOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
zakres środków
środków językowych;
językowych w
głównie środki
znacznym stopniu
językowe o wysokim
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
realizację poleceń
dotyczące
bez pomocy
bezpośrednio jego
nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
poznane struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne
w zadaniach
w zadaniach
językowych i własnych
językowych.
wypowiedziach.
Popełnia liczne
błędy.
alfabet
dane personalne
liczby 1-100
kolory
przybory szkolne
polecenia
liczba mnoga rzeczowników
przedimki nieokreślone
Uczeń:
Rozumie w tekście
czytanym
-częściowo poprawnie
pojedyncze słowa:
rozwiązuje zadania na
łatwe, krótkie,
czytanie i słuchanie,

DOBRA

BARDZO DOBRA

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje
wszystkie poznane
wyrazy oraz zwroty
(str. 4 -9).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.

Uczeń:
- poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie,
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pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie. Zadania
na rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

reaguje adekwatnie na
zadawane pytania,
reaguje na polecenia i
rozumie instrukcje,
udziela podstawowych
informacji o sobie i
ludziach ze swojego
otoczenia. opisuje
przedmioty osobiste i
przybory szkolne
używając bardzo
podstawowych
zwrotów, korzysta z
podręcznika, aby
formułować pytania i
wypowiedzi, zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów,
zazwyczaj stosuje
poprawny styl
wypowiedzi.

W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,
przedstawia siebie i
inne osoby ze
swojego otoczenia,
podaje szczegóły na
ich temat, używając
poznanych zwrotów
szczegółowo opisuje
przedmioty osobiste
oraz przybory
szkolne, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi,
samodzielnie zadaje
pytania w celu
uzyskania informacji,
wyczerpująco
odpowiada na
zadawane pytania,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

DOBRA

BARDZO DOBRA

English Class A1, rozdział 1: Family and friends
OCENA
WIEDZA:
Znajomoś
ć
środków
językowy
ch

UMIEJĘT
NOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.
członkowie rodziny
uroczystości rodzinne
państwa i narodowości
dom
dane personalne
znajomi i przyjaciele
kraje anglojęzyczne
dopełniacz saksoński
zaimki dzierżawcze dla
czasownik to be
Rozumie w tekście
czytanym
pojedyncze słowa:
łatwe, krótkie,
pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie. Zadania
na rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym

DOSTATECZNA
Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości i
dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje
wszystkie poznane
wyrazy oraz zwroty
(str. 10 - 23).

Częściowo poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach
językowych i własnych
wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

Uczeń:
- poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,
szczegółowo
przedstawia siebie i
inne osoby ze
swojego otoczenia,
podaje szczegóły na
ich temat, swobodnie
prowadzi i
podtrzymuje
rozmowę, składa
życzenia stosownie do
okazji, używa
różnorodnych

liczby pojedynczej
Uczeń:
- częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie,
przedstawia siebie i
inne osoby, opisuje
ludzi używając
prostych struktur,
składa życzenia
używając prostych
struktur, wzorując się
na podręczniku używa
bardzo podstawowych
zwrotów
grzecznościowych,
udziela prostych
informacji o krajach
anglojęzycznych,
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umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

zapisuje i przekazuje
ustnie część informacji
z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

zwrotów
grzecznościowych,
udziela szczegółowych
informacji na temat
krajów
anglojęzycznych,
stosuje właściwy styl
wypowiedzi,
wyczerpująco
odpowiada na
pytania, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

English Class A1, rozdział 2: My things
OCENA
WIEDZA:
Znajomoś
ć
środków
językowy
ch

UMIEJĘT
NOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
zakres środków
środków językowych;
językowych w
głównie środki
znacznym stopniu
językowe o wysokim
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
realizację poleceń
dotyczące
bez pomocy
bezpośrednio jego
nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
poznane struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne
w zadaniach
w zadaniach
językowych i własnych
językowych.
wypowiedziach.
Popełnia liczne
błędy.
ubrania i dodatki
dane personalne
zainteresowania
rzeczy osobiste
gadżety
informacje o Polsce i krajach sąsiadujących
geometria
zdania z czasownikiem to be
zaimki wskazujące
Rozumie w tekście
Uczeń:
czytanym
- częściowo poprawnie
pojedyncze słowa:
rozwiązuje zadania na
łatwe, krótkie,
czytanie i słuchanie, w
pospolite,
prostych zdaniach
internacjonalizmy.
opisuje ubrania i
Częściowo
dodatki, wzorując się
poprawnie
na podręczniku udziela
rozwiązuje zadania
podstawowych
na czytanie. Zadania
informacji na swój
na rozumienie ze
temat, wzorując się na
słuchu sprawiają mu
podręczniku i używając
trudność.
poznanych zwrotów
Z pomocą
prowadzi krótką
nauczyciela
rozmowę, opisuje
wykazuje się
ulubiobe przedmioty i
w stopniu
gadżety używając
minimalnym
prostych struktur,
umiejętnościami na
udziela bardzo
ocenę dostateczną:
prostych informacji na
naśladuje,
temat swojego kraju,
odczytuje, wykonuje
zapisuje i przekazuje
zadania z pomocą
ustnie część informacji
innych osób.
z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOBRA

BARDZO DOBRA

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje
wszystkie poznane
wyrazy oraz zwroty
(str. 24 - 37).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

Uczeń:
- poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,
samodzielnie udziela
szczegółowych
informacji na temat
wybranych ubrań i
dodatków posługując
się poznanym
słownictwem i
konstrukcjami,
udziela szczegółowych
informacji na swój
temat, swobodnie
prowadzi i
podtrzymuje
rozmowę, przekazuje
i uzyskuje informacje
od swojego
rozmówcy, używając
poznanych zwrotów
opisuje szczegółowo
opisuje ulubione
przedmioty i gadżety,
udziela szczegółowych
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informacji na temat
swojego kraju,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

English Class A1, rozdział 3: In the house
OCENA
WIEDZA:
Znajomoś
ć
środków
językowy
ch

UMIEJĘT
NOŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
zakres środków
środków językowych;
językowych w
głównie środki
znacznym stopniu
językowe o wysokim
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
realizację poleceń
dotyczące
bez pomocy
bezpośrednio jego
nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
poznane struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne
w zadaniach
w zadaniach
językowych i własnych
językowych.
wypowiedziach.
Popełnia liczne
błędy.
dom
pomieszczenia w domu
wyposażenie domu
gadżety
znajomi i przyjaciele
rodzaje domów i okolica
zdania z konstrukcją there is / there are
przyimki opisujące położenie
Uczeń:
Rozumie w tekście
- częściowo poprawnie
czytanym
rozwiązuje zadania na
pojedyncze słowa:
czytanie i słuchanie, w
łatwe, krótkie,
prostych zdaniach
pospolite,
opisuje pomieszczenia
internacjonalizmy.
w domu i położenie
Częściowo
różnych przedmiotów,
poprawnie
krótko opowiada o
rozwiązuje zadania
wymarzonym domu i
na czytanie. Zadania
pokoju używając
na rozumienie ze
prostych struktur,
słuchu sprawiają mu
wzorując się na
trudność.
podręczniku w prostej
Z pomocą
formie opisuje swoje
nauczyciela
upodobania, wyraża
wykazuje się
opinie, uczucia i
w stopniu
minimalnym
emocje używając
umiejętnościami na
bardzo prostych
ocenę dostateczną:
konstrukcji, zapisuje i
naśladuje,
przekazuje ustnie
odczytuje, wykonuje
część informacji z
zadania z pomocą
przeczytanych i
innych osób.
wysłuchanych tekstów.

DOBRA

BARDZO DOBRA

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje
wszystkie poznane
wyrazy oraz zwroty
(str. 38 - 51).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

Uczeń:
- poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia
szczegółowo opisuje
pomieszczenia w
domu i położenie
różnych przedmiotów
stosując poznane
słownictwo i właściwe
zwroty, szczegółowo
opowiada o
wymarzonym domu i
pokoju, stosuje
właściwe słownictwo,
opisuje swoje
upodobania,
szczegółowo i
swobodnie wyraża
opinie, uczucia i
emocje używając
poznanych
konstrukcji, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

DOBRA

BARDZO DOBRA

English Class A1, rozdział 4: About me
OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA
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WIEDZA:
Znajomoś
ć
środków
językowy
ch

UMIEJĘT
NOŚCI

Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
Zna i stosuje większość
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
poznanych wyrazów
zakres środków
środków językowych;
oraz zwrotów, oprócz
językowych w
głównie środki
środków językowych o
znacznym stopniu
językowe o wysokim
wysokim stopniu
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
pospolitości w
realizację poleceń
dotyczące
wypowiedzi występuje
bez pomocy
bezpośrednio jego
kilka precyzyjnych
sformułowań.
nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
W większości poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
stosuje poznane
poznane struktury
struktury gramatyczne
struktury gramatyczne
gramatyczne
w zadaniach
w zadaniach językowych
w zadaniach
językowych i własnych
i własnych
językowych.
wypowiedziach.
wypowiedziach. Błędy
Popełnia liczne
nie zakłócają
błędy.
komunikacji.
wygląd zewnętrzny
problemy
cechy charakteru
podróżowanie
zwiedzanie
orientacja w terenie
recykling
materiały przyjazne środowisku
dopełniacz saksoński
czasownik have got
regularna i nieregularna liczba mnoga rzeczowników
zaimki dzierżawcze w liczbie mnogiej
Uczeń:
Rozumie w tekście
Rozumie większość
- częściowo poprawnie
czytanym
tekstu i komunikatów
rozwiązuje zadania na
pojedyncze słowa:
słownych na bazie
czytanie i słuchanie, w
łatwe, krótkie,
poznanego słownictwa.
prostych zdaniach
pospolite,
W większości poprawnie
opisuje wygląd
internacjonalizmy.
rozwiązuje zadania na
zewnętrzny różnych
Częściowo
czytanie i słuchanie.
osób, w prostych
poprawnie
Wykazuje się
zdaniach udziela
rozwiązuje zadania
umiejętnościami na
prostych informacji o
na czytanie. Zadania
wyższym poziomie od
supermocach
na rozumienie ze
wymaganych na ocenę
wybranych bohaterów,
słuchu sprawiają mu
dostateczną, ale nie
opisuje problemy,
trudność.
spełnia wymagań na
wyraża opinie, uczucia
Z pomocą
ocenę bardzo dobrą.
i emocje używając
nauczyciela
Zachowuje poprawność
bardzo prostych
wykazuje się
językową na poziomie
konstrukcji, opisuje
w stopniu
umożliwiającym dobrą
cechy charakteru
minimalnym
komunikację.
używając bardzo
umiejętnościami na
prostych konstrukcji,
ocenę dostateczną:
wzorując się na
naśladuje,
podręczniku wyraża
odczytuje, wykonuje
swoje opinie na temat
zadania z pomocą
innych ludzi używając
innych osób.
prostych konstrukcji,
używając bardzo
prostych słów opisuje
najbardziej znane
polskie zabytki,
zapisuje i przekazuje
ustnie część informacji
z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

English Class A1, rozdział 5: Things I can do
OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA
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DOBRA

Zna i stosuje
wszystkie poznane
wyrazy oraz zwroty
(str. 52 - 65).

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Uczeń:
- poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,
samodzielnie i
szczegółowo wygląd
zewnętrzny różnych
osób, używając
poznanego słownictwa
udziela szczegółowych
informacji o
supermocach
wybranych
bohaterów, używając
bogatego słownictwa
wyraża opinie,
uczucia i emocje,
opisuje problemy,
opisuje cechy
charakteru używając
bogatego słownictwa,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje
rozmowę, wyraża
opinie na temat
różnych ludzi,
szczegółowo opisuje
wybrane zabytki w
Polsce, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.
BARDZO DOBRA

WIEDZA:
Znajomoś
ć
środków
językowy
ch

UMIEJĘT
NOŚCI

Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
zakres środków
środków językowych;
językowych w
głównie środki
znacznym stopniu
językowe o wysokim
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
realizację poleceń
dotyczące
bez pomocy
bezpośrednio jego
nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
poznane struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne
w zadaniach
w zadaniach
językowych i własnych
językowych.
wypowiedziach.
Popełnia liczne
błędy.
czasowniki wyrażające czynności
życie społeczne – język migowy
zajęcia pozalekcyjne
podróżowanie
zwiedzanie
czasownik can do opisywania umiejętności
spójniki, rozwijanie wypowiedzi
Rozumie w tekście
Uczeń:
czytanym
- częściowo poprawnie
pojedyncze słowa:
rozwiązuje zadania na
łatwe, krótkie,
czytanie i słuchanie, w
pospolite,
prostych zdaniach,
internacjonalizmy.
wzorując się na
Częściowo
podręczniku opisuje
poprawnie
czynności wykonywane
rozwiązuje zadania
w czasie wolnym i
na czytanie. Zadania
zajęcia pozalekcyjne,
na rozumienie ze
korzystając z
słuchu sprawiają mu
podręcznika opisuje
trudność.
swoje umiejętności,
Z pomocą
prostymi zdaniami i
nauczyciela
korzystając z
wykazuje się
podręcznika
w stopniu
przedstawia intencje i
minimalnym
plany na przyszłość,
umiejętnościami na
korzystając ze zwrotów
ocenę dostateczną:
z podręcznika uzyskuje
naśladuje,
i przekazuje
odczytuje, wykonuje
informacje, proponuje,
zadania z pomocą
przyjmuje i odrzuca
innych osób.
propozycje,
korzystając z tekstu w
podręczniku opisuje
ciekawe miejsca w
swojej okolicy, zapisuje
i przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje
wszystkie poznane
wyrazy oraz zwroty
(str. 66 - 79).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

Uczeń:
- poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,
przekazuje
wyczerpujące i
szczegółowe
informacje na temat
czynności
wykonywanych w
czasie wolnym oraz
zajęć pozalekcyjnych,
samodzielnie i
szczegółowo opisuje
swoje umiejętności,
udziela szczegółowych
informacji na temat
intencji i planów na
przyszłość, swobodnie
prowadzi i
podtrzymuje
rozmowę, uzyskuje i
przekazuje
informacje,
proponuje, przyjmuje
i odrzuca propozycje,
szczegółowo opisuje
ciekawe miejsca w
swojej okolicy, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi,zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

DOBRA

BARDZO DOBRA

English Class A1, rozdział 6: My day
OCENA
WIEDZA:
Znajomoś
ć
środków
językowy
ch

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy

DOSTATECZNA
Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości i
dotyczące
bezpośrednio jego

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
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Zna i stosuje
wszystkie poznane
wyrazy oraz zwroty
(str. 80 – 93).

UMIEJĘT
NOŚCI

nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
poznane struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne
w zadaniach
w zadaniach
językowych i własnych
językowych.
wypowiedziach.
Popełnia liczne
błędy.
czynności dnia codziennego
dni tygodnia
formy spędzania czasu wolnego
podawanie czasu
zainteresowania
nazwy miesięcy
styl życia w Polsce
instrumenty muzyczne
czas Present Simple w zdaniach twierdzących do
przysłówki opisujące częstotliwość
Rozumie w tekście
Uczeń:
czytanym
- częściowo poprawnie
pojedyncze słowa:
rozwiązuje zadania na
łatwe, krótkie,
czytanie i słuchanie, w
pospolite,
prostych zdaniach
internacjonalizmy.
opowiada o
Częściowo
czynnościach dnia
poprawnie
codziennego i formach
rozwiązuje zadania
spędzania czasu
na czytanie. Zadania
wolnego, krótko
na rozumienie ze
opisuje swój typowy
słuchu sprawiają mu
weekend, prostymi
trudność.
zdaniami opowiada o
Z pomocą
swojej wymarzonej
nauczyciela
podróży, korzystając z
wykazuje się
wyrażeń z podręcznika
w stopniu
opisuje zagadnienia
minimalnym
związane z
umiejętnościami na
tradycyjnym stylem
ocenę dostateczną:
życia Polaków, zapisuje
naśladuje,
i przekazuje ustnie
odczytuje, wykonuje
część informacji z
zadania z pomocą
przeczytanych i
innych osób.
wysłuchanych tekstów.

sformułowań.
W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

opisu czynności dnia codziennego
Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

Uczeń:
- poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,
samodzielnie i
szczegółowo
opowiada o
czynnościach dnia
codziennego i
formach spędzania
czasu wolnego,
szczegółowo opisuje
swój typowy
weekend, swobodnie i
szczegółowo opisuje
opowiada o swojej
wymarzonej podróży,
udziela szczegółowych
informacji na temat
zagadnień związanych
z tradycyjnym stylem
życia Polaków,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

DOBRA

BARDZO DOBRA

English Class A1, rozdział 7: Animals
OCENA
WIEDZA:
Znajomoś
ć
środków
językowy
ch

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

DOSTATECZNA
Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości i
dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje
wszystkie poznane
wyrazy oraz zwroty
(str. 94 - 107).

Częściowo poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach
językowych i własnych
wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.
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dzikie zwierzęta
czynności życia codziennego
formy spędzania czasu wolnego
zwierzęta domowe
ceny
sprzedawanie i kupowanie
środki płatnicze
praca
zakupy i usługi
czas Present Simple w pytaniach i przeczeniach do opisu zwierząt i ich zwyczajów
UMIEJĘT
NOŚCI

Rozumie w tekście
czytanym
pojedyncze słowa:
łatwe, krótkie,
pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie. Zadania
na rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

Uczeń:
- częściowo poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie, w
prostych zdaniach
udziela informacji na
temat zagadnień
związanych z dzikimi i
domowymi
zwierzętami i ich
zwyczajami, w
prostych zdaniach
udziela informacji na
temat spędzania czasu
wolnego, opisuje swoje
ulubione zwierzę
używając bardzo
prostych zwrotów,
zapisuje i przekazuje
ustnie część informacji
z przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

Uczeń:
- poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie,
wykonuje i wydaje
instrukcje i polecenia,
udziela szczegółowych
informacji na temat
zagadnień związanych
z dzikimi i domowymi
zwierzętami i ich
zwyczajami, udziela
szczegółowych
informacji na temat
spędzania czasu
wolnego stosując
właściwe zwroty i
poznane słownictwo,
swobodnie i
szczegółowo opisuje
swoje ulubione
zwierzę, wyraża
upodobania, opinie,
uczucia i emocje
stosując właściwe
zwroty i podając
uzasadnienia zapisuje
i przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

DOBRA

BARDZO DOBRA

English Class A1, rozdział 8: I like that!
OCENA
WIEDZA:
Znajomoś
ć
środków
językowy
ch

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

DOSTATECZNA
Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości i
dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje
wszystkie poznane
wyrazy oraz zwroty
(str. 108 – 121).

Częściowo poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach
językowych i własnych
wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach.

Strona 11 z 53

UMIEJĘT
NOŚCI

dyscypliny sportowe
formy spędzania czasu wolnego
zainteresowania
pogoda
pory roku
zdrowy tryb życia
styl życia
zdrowie
świat przyrody
sprzęt sportowy
czas Present Simple do opisu zdrowych nawyków i stylu życia
czasowniki opisujące emocje z konstrukcją gerund zaimki w funkcji dopełnienia
słowa pytające w pytaniach szczegółowych
Uczeń:
Uczeń:
Rozumie w tekście
Rozumie większość
- częściowo poprawnie
- poprawnie
czytanym
tekstu i komunikatów
rozwiązuje zadania na
rozwiązuje zadania na
pojedyncze słowa:
słownych na bazie
czytanie i słuchanie, w
czytanie i słuchanie,
łatwe, krótkie,
poznanego słownictwa.
prostych zdaniach
wykonuje i wydaje
pospolite,
W większości poprawnie
opisuje ulubione
instrukcje i polecenia,
internacjonalizmy.
rozwiązuje zadania na
dyscypliny sportowe,
szczegółowo opisuje
Częściowo
czytanie i słuchanie.
sprzęt i miejsca
ulubione dyscypliny
poprawnie
Wykazuje się
potrzebne do ich
sportowe, sprzęt i
rozwiązuje zadania
umiejętnościami na
uprawiania,
miejsca potrzebne do
na czytanie. Zadania
wyższym poziomie od
korzystając z
ich uprawiania,
na rozumienie ze
wymaganych na ocenę
podręcznika i używając dostateczną, ale nie
udziela szczegółowych
słuchu sprawiają mu
bardzo prostego
informacji na temat
trudność.
spełnia wymagań na
słownictwa opisuje
zjawisk
Z pomocą
ocenę bardzo dobrą.
zjawiska pogodowe,
atmosferycznych i
nauczyciela
Zachowuje poprawność
używając prostych
pogody, używa
wykazuje się
językową na poziomie
zdań opisuje swój styl
poznane słownictwo i
w stopniu
umożliwiającym dobrą
życia, wyraża opinie,
właściwe konstrukcje,
minimalnym
komunikację.
uczucia i emocje
swobodnie i
umiejętnościami na
używając prostych
szczegółowo
ocenę dostateczną:
konstrukcji, opisuje
opowiada o swoim
naśladuje,
drzewa
stylu życia, wyraża
odczytuje, wykonuje
charakterystyczne dla
szczegółowe opinie,
zadania z pomocą
okolicy używając
uczucia i emocje, pyta
innych osób.
prostego języka,
o opinie innych,
zapisuje i przekazuje
podaje szczegóły na
ustnie część informacji
temat drzew
z przeczytanych i
charakterystycznych
wysłuchanych tekstów.
dla swojego regionu,
– udziela prostych
swobodnie prowadzi i
informacji o
podtrzymuje
problemach
rozmowę, zapisuje i
związanych z ochroną
przekazuje ustnie
śrdowiska
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów, by otrzymać ocenę
dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o
elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Szczegółowe wymagania dla uczniów kończących naukę w
klasie V
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz
wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
Welcome
BARDZO DOBRA

DOBRA
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DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis miejsc

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

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

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

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

Opis ludzi

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

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

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

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

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Reagowanie
ustne

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

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

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

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

Opis
przedmiotów/
zwierząt

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

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

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

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

Uzyskiwanie
informacji

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

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

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

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

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in.,
nazwy członków rodziny,
nazwy części domu i
pomieszczeń, mebli,
nazwy czynności
higienicznych, nazwy
owoców, warzyw i
innych produktów
żywnościowych),
twierdzenia, pytania i
przeczenia z
czasownikiem to be,
czasownik have got,
czasownik can, przyimki
miejsca, zaimki
dopełnieniowe (object
pronouns), zaimki
osobowe.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in.,
nazwy członków rodziny,
nazwy części domu i
pomieszczeń, mebli, nazwy
czynności higienicznych,
nazwy owoców, warzyw i
innych produktów
żywnościowych),
twierdzenia, pytania i
przeczenia z czasownikiem
to be, czasownik have got,
czasownik can, przyimki
miejsca, zaimki
dopełnieniowe (object
pronouns), zaimki osobowe,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in.,
nazwy członków rodziny,
nazwy części domu i
pomieszczeń, mebli,
nazwy czynności
higienicznych, nazwy
owoców, warzyw i innych
produktów
żywnościowych),
twierdzenia, pytania i
przeczenia z
czasownikiem to be,
czasownik have got,
czasownik can, przyimki
miejsca, zaimki
dopełnieniowe (object
pronouns), zaimki
osobowe, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in.,
nazwy członków rodziny,
nazwy części domu i
pomieszczeń, mebli,
nazwy czynności
higienicznych, nazwy
owoców, warzyw i innych
produktów
żywnościowych),
twierdzenia, pytania i
przeczenia z
czasownikiem to be,
czasownik have got,
czasownik can, przyimki
miejsca, zaimki
dopełnieniowe (object
pronouns), zaimki
osobowe, popełniając
bardzo liczne błędy.

UNIT 1
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis ludzi

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

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

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

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

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Reagowanie
ustne

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

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

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

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

Uzyskiwanie
informacji

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

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

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

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

Gramatyka i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1
(w tym, m.in., nazwy
ubrań, czynności
wykonywanych w

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w
tym, m.in., nazwy ubrań,
czynności wykonywanych w
wolnym czasie, codziennych
czynności), czas present

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1
(w tym, m.in., nazwy
ubrań, czynności
wykonywanych w wolnym
czasie, codziennych

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1
(w tym, m.in., nazwy
ubrań, czynności
wykonywanych w wolnym
czasie, codziennych
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Tworzenie
tekstu
pisemnego

wolnym czasie,
codziennych czynności),
czas present simple,
przysłówki
częstotliwości,
czasownik have got.

simple, przysłówki
częstotliwości, czasownik
have got, popełniając
nieliczne błędy.

czynności), czas present
simple, przysłówki
częstotliwości, czasownik
have got, popełniając
liczne błędy.

czynności), czas present
simple, przysłówki
częstotliwości, czasownik
have got, popełniając
bardzo liczne błędy.

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

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

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

Uczeń tworzy opis
swojego przyjaciela,
uwzględniając
podstawowe informacje
na jego/jej temat, wygląd,
zainteresowania,
upodobania itp., pisze
zaproszenie na urodziny,
popełniając błędy
językowe, które w
znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
nie zachowując właściwej
formy i stylu.

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2
BARDZO DOBRA

DOBRA

Opis miejsc

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

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

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

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

Porównywani
e

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

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

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

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

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowania
społeczne i
interakcja

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

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

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

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

Uzyskiwanie
informacji

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

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

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

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

niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i
słownictwo

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

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

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

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

Tworzenie
tekstu
pisemnego

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

Uczeń opisuje swoją szkołę i
pomieszczenia w niej się
znajdujące, przygotowuje
projekt menu do szkolnej
stołówki, popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń opisuje swoją
szkołę i pomieszczenia w
niej się znajdujące,
przygotowuje projekt menu
do szkolnej stołówki,
popełniając błędy
językowe, które w
niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń opisuje swoją
szkołę i pomieszczenia w
niej się znajdujące,
przygotowuje projekt
menu do szkolnej
stołówki, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
nie zachowując właściwej
formy i stylu.

Opis
czynności

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

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

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

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

UNIT 3
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis
upodobań

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

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

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

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

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny
opisuje wybraną
gwiazdę muzyki,
uwzględniając
podstawowe informacje

Uczeń opisuje wybraną
gwiazdę muzyki,
uwzględniając podstawowe
informacje na jej temat,
wygląd oraz swoją opinię,

Uczeń opisuje wybraną
gwiazdę muzyki,
uwzględniając
podstawowe informacje na
jej temat, wygląd oraz

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

popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

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

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

Zachowania
społeczne i
interakcja

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

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

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

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

Gramatyka i
słownictwo

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

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

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

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

Tworzenie
tekstu
pisemnego

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

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

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

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

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 4
BARDZO DOBRA

DOBRA

Opis
czynności

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

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

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

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

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Reagowanie
ustne

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

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

Uczeń uczestniczy w
bardzo prostej rozmowie,
reaguje w typowych
sytuacjach
komunikacyjnych
związanych z robieniem
zakupów w sklepie
elektronicznym i pytaniem
o cenę, często wzorując
się na modelu rozmowy i
korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając

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

zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwanie
informacji

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

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

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

Uczeń udziela, pyta i prosi
o informacje związane z
przynależnością różnych
przedmiotów,
wykonywanymi w danej
chwili czynnościami,
korzystaniem z różnych
urządzeń elektronicznych,
popełniając błędy
językowe, które w
znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka i
słownictwo

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

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

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

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

Tworzenie
tekstu
pisemnego

Uczeń pisze tekst na
temat korzystania z
technologii
informacyjnokomunikacyjnych w
codziennym życiu, nie
popełniając większych
błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

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

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

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

Wyrażanie
opinii

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

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

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

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

UNIT 5

Opis miejsc

BARDZO DOBRA

DOBRA

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

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

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

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Uzyskiwanie
informacji

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

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

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

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

Gramatyka i
słownictwo

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

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

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

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

Tworzenie
tekstu
pisemnego

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

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

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

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

Wyrażanie
opinii

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

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

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

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

UNIT 6
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis miejsc

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

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

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

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

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Porównywani
e

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

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

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

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

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

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

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

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

Gramatyka i
słownictwo

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

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

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

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

Tworzenie
tekstu
pisemnego

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

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

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

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

UNIT 7
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Opis ludzi

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

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

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

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

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowania
społeczne i
interakcja

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

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

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

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

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

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

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

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

Gramatyka i
słownictwo

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

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

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

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

Tworzenie
tekstu
pisemnego

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

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

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

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

Wyrażanie
opinii

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

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

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

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

UNIT 8
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Opis
czynności

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

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

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

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

Zachowania
społeczne i
interakcja

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

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

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

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

Uzyskiwanie
informacji

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

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

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

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

popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

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

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

Gramatyka i
słownictwo

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

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

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

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

Tworzenie
tekstu
pisemnego

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

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

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

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

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów, by otrzymać ocenę
dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o
elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Szczegółowe wymagania dla uczniów kończących naukę w
klasie VI
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz
wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.

Welcome
DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

Opis miejsc

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

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

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

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

Opis ludzi

Uczeń w sposób płynny
opisuje ludzi, ich
wygląd, ubranie i
wykonywane przez nich
czynności, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje ludzi, ich
wygląd, ubranie i
wykonywane przez nich
czynności, popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi, ich
wygląd, ubranie i
wykonywane przez nich
czynności, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi, ich
wygląd, ubranie i
wykonywane przez nich
czynności, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Reagowani
e ustne

Uczeń uczestniczy w
prostej rozmowie,
właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych
związanych z
przedstawianiem się,
podawaniem informacji
dotyczących
pochodzenia i miejsca
zamieszkania i innych
danych osobowych.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę
zrozumiale i adekwatnie
reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z
przedstawianiem się,
podawaniem informacji
dotyczących pochodzenia i
miejsca zamieszkania i
innych danych osobowych,
popełniając niewielkie błędy
językowe.

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

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

Uzyskiwani
e informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
wyglądem różnych
osób.

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

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

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

Gramatyka
i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in.,
powitania, słownictwo
związane z wyglądem
zewnętrznym, nazwy
ubrań, miejsc w
mieście, zawodów,
kolorów, instrumentów
muzycznych i gatunków
muzycznych,
elementów krajobrazu);
poprawnie stosuje
czasy present simple,
present continuous,
czasownik have got/has
got, czasowniki złożone
(phrasal verbs).

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in.,
powitania, słownictwo
związane z wyglądem
zewnętrznym, nazwy ubrań,
miejsc w mieście, zawodów,
kolorów, instrumentów
muzycznych i gatunków
muzycznych, elementów
krajobrazu); stosuje czasy
present simple, present
continuous, czasownik have
got/has got, czasowniki
złożone (phrasal verbs),
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in.,
powitania, słownictwo
związane z wyglądem
zewnętrznym, nazwy ubrań,
miejsc w mieście, zawodów,
kolorów, instrumentów
muzycznych i gatunków
muzycznych, elementów
krajobrazu); stosuje czasy
present simple, present
continuous, czasownik have
got/has got, czasowniki
złożone (phrasal verbs),
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
Welcome (w tym, m.in.,
powitania, słownictwo
związane z wyglądem
zewnętrznym, nazwy ubrań,
miejsc w mieście, zawodów,
kolorów, instrumentów
muzycznych i gatunków
muzycznych, elementów
krajobrazu); stara się
stosować czasy present
simple, present continuous,
czasownik have got/has got,
czasowniki złożone (phrasal
verbs), popełniając bardzo
liczne błędy.

UNIT 1
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Zachowani
a
społeczne i
interakcja

Uczeń prowadzi
rozmowę z lekarzem
podczas wizyty,
omawiając krótko
objawy choroby i
dolegliwości, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń prowadzi rozmowę z
lekarzem podczas wizyty,
omawiając krótko objawy
choroby i dolegliwości,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń usiłuje prowadzić
rozmowę z lekarzem
podczas wizyty, omawiając
krótko objawy choroby i
dolegliwości, stosując
częściowo odpowiednie
formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń nieco nieudolnie
prowadzi rozmowę z
lekarzem podczas wizyty,
bardzo pobieżnie omawiając
objawy choroby i
dolegliwości, nie stosując
właściwych form
grzecznościowych
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

tych tekstów, popełniając
niewielkie błędy.

tych tekstów, popełniając
dużo błędów.

tych tekstów, popełniając
bardzo dużo błędów

Uzyskiwani
ei
udzielanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
doświadczeniami w
różnych dziedzinach
życia, w tym z
codziennie
wykonywanymi
czynnościami,
opowiada o tym, co go
uszczęśliwia, pyta i
odpowiada na pytania
związane z doznanymi
urazami.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
doświadczeniami w różnych
dziedzinach życia, w tym z
codziennie wykonywanymi
czynnościami, opowiada o
tym, co go uszczęśliwia,
pyta i odpowiada na pytania
związane z doznanymi
urazami, popełniając drobne
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
doświadczeniami w różnych
dziedzinach życia, w tym z
codziennie wykonywanymi
czynnościami, opowiada o
tym, co go uszczęśliwia,
pyta i odpowiada na pytania
związane z doznanymi
urazami, popełniając błędy
językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
doświadczeniami w różnych
dziedzinach życia, w tym z
codziennie wykonywanymi
czynnościami, opowiada o
tym, co go uszczęśliwia, pyta
i odpowiada na pytania
związane z doznanymi
urazami, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka
i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
1 (w tym nazwy chorób
i dolegliwości, urazów i
kontuzji, nazwy emocji i
uczuć), czasy past
simple, present perfect,
czasownik have/has
got, określenia czasu z
ago.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w
tym nazwy chorób i
dolegliwości, urazów i
kontuzji, nazwy emocji i
uczuć), czasy past simple,
present perfect, czasownik
have/has got, określenia
czasu z ago, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w
tym nazwy chorób i
dolegliwości, urazów i
kontuzji, nazwy emocji i
uczuć), czasy past simple,
present perfect, czasownik
have/has got, określenia
czasu z ago, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 1 (w
tym nazwy chorób i
dolegliwości, urazów i
kontuzji, nazwy emocji i
uczuć), czasy past simple,
present perfect, czasownik
have/has got, określenia
czasu z ago, popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie
tekstu
pisemnego

Uczeń pisze
wiadomość e-mail na
temat powodów
znalezienia się w
szpitalu, nie popełniając
większych błędów i
stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze wiadomość email na temat powodów
znalezienia się w szpitalu,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość email na temat powodów
znalezienia się w szpitalu,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze wiadomość email na temat powodów
znalezienia się w szpitalu,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi, nie
zachowując właściwej formy i
stylu.

UNIT 2
DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowani
a
społeczne i
interakcja,
reagowanie
ustne

Uczeń pyta i udziela
informacji związanych z
planami dotyczącymi
spędzenia czasu
wolnego, kupuje
ubranie w sklepie
odzieżowym, wyraża
podjęte przez siebie w
danej chwili decyzje,
proponuje i obiecuje,
stosując właściwe
formy grzecznościowe,
nie popełniając
większych błędów.

Uczeń pyta i udziela
informacji związanych z
planami dotyczącymi
spędzenia czasu wolnego,
kupuje ubranie w sklepie
odzieżowym, wyraża
podjęte przez siebie w danej
chwili decyzje, proponuje i
obiecuje, stosując właściwe
formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pyta i udziela
informacji związanych z
planami dotyczącymi
spędzenia czasu wolnego,
kupuje ubranie w sklepie
odzieżowym, wyraża
podjęte przez siebie w
danej chwili decyzje,
proponuje i obiecuje,
stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń pyta i udziela
informacji związanych z
planami dotyczącymi
spędzenia czasu wolnego,
kupuje ubranie w sklepie
odzieżowym, wyraża podjęte
przez siebie w danej chwili
decyzje, proponuje i obiecuje,
nie stosując właściwych form
grzecznościowych
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.
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Uzyskiwani
ei
udzielanie
informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
różnymi formami
spędzania czasu
wolnego i planami na
najbliższy weekend.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
różnymi formami spędzania
czasu wolnego i planami na
najbliższy weekend,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
różnymi formami spędzania
czasu wolnego i planami na
najbliższy weekend,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
różnymi formami spędzania
czasu wolnego i planami na
najbliższy weekend,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka
i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
2, w tym, m.in., nazwy
sklepów i miejsc
usługowych, towarów,
nazwy czynności
wykonywanych w
wolnym czasie, nazwy
ubrań oraz konstrukcję
be going to, will, liczbę
mnogą rzeczowników,
tryb rozkazujący.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, w
tym, m.in., nazwy sklepów i
miejsc usługowych,
towarów, nazwy czynności
wykonywanych w wolnym
czasie, nazwy ubrań oraz
konstrukcję be going to, will,
liczbę mnogą rzeczowników,
tryb rozkazujący,
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, w
tym, m.in., nazwy sklepów i
miejsc usługowych,
towarów, nazwy czynności
wykonywanych w wolnym
czasie, nazwy ubrań oraz
konstrukcję be going to, will,
liczbę mnogą
rzeczowników, tryb
rozkazujący, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 2, w
tym, m.in., nazwy sklepów i
miejsc usługowych, towarów,
nazwy czynności
wykonywanych w wolnym
czasie, nazwy ubrań oraz
konstrukcję be going to, will,
liczbę mnogą rzeczowników,
tryb rozkazujący, popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie
tekstu
pisemnego

Uczeń opisuje własne
centrum handlowe w
formie reklamy, tworzy
pracę projektową, w
której opisuje ulubione
sklepy, nie popełniając
większych błędów i
stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń opisuje własne
centrum handlowe w formie
reklamy, popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń opisuje własne
centrum handlowe w formie
reklamy, popełniając błędy
językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i
styl.

Uczeń opisuje własne
centrum handlowe w formie
reklamy, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 3
DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

Zachowani
a
społeczne i
interakcja

Uczeń wybiera film i
kupuje bilety do kina,
stosując właściwe
formy grzecznościowe,
nie popełniając
większych błędów.

Uczeń wybiera film i kupuje
bilety do kina, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wybiera film i kupuje
bilety do kina, stosując
częściowo odpowiednie
formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wybiera film i kupuje
bilety do kina, nie stosując
właściwych form
grzecznościowych
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Uzyskiwani
e informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
preferencjami
dotyczącymi gatunków
filmowych, opinią na
wskazane tematy.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
preferencjami dotyczącymi
gatunków filmowych, opinią
na wskazane tematy,
popełniając drobne błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
preferencjami dotyczącymi
gatunków filmowych, opinią
na wskazane tematy,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
preferencjami dotyczącymi
gatunków filmowych, opinią
na wskazane tematy,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka
i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
3, nazwy gatunków
filmowych, programów
telewizyjnych, nazwy
elementów telefonów
komórkowych i
akcesoriów, czas

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3,
nazwy gatunków filmowych,
programów telewizyjnych,
nazwy elementów telefonów
komórkowych i akcesoriów,
czas present simple,
czasowniki modalne
must/mustn’t,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3,
nazwy gatunków filmowych,
programów telewizyjnych,
nazwy elementów telefonów
komórkowych i akcesoriów,
czas present simple,
czasowniki modalne
must/mustn’t,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 3,
nazwy gatunków filmowych,
programów telewizyjnych,
nazwy elementów telefonów
komórkowych i akcesoriów,
czas present simple,
czasowniki modalne
must/mustn’t,
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present simple,
czasowniki modalne
must/mustn’t,
should/shouldn’t, have
to/don’t have to oraz
przysłówki sposobu.

should/shouldn’t, have
to/don’t have to oraz
przysłówki sposobu,
popełniając nieliczne błędy.

should/shouldn’t, have
to/don’t have to oraz
przysłówki sposobu,
popełniając liczne błędy.

should/shouldn’t, have
to/don’t have to oraz
przysłówki sposobu,
popełniając bardzo liczne
błędy.

Wyrażanie
opinii

Uczeń w sposób płynny
wyraża i uzasadnia
swoją opinię na temat
różnych filmów i
gatunków filmowych,
programów
telewizyjnych, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych filmów i
gatunków filmowych,
programów telewizyjnych,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych filmów i
gatunków filmowych,
programów telewizyjnych,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń wyraża swoją opinię
temat różnych filmów i
gatunków filmowych,
programów telewizyjnych,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Tworzenie
tekstu
pisemnego

Uczeń pisze recenzję
ulubionego filmu, nie
popełniając większych
błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

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

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

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

UNIT 4
DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowani
a
społeczne i
interakcja

Uczeń kupuje bilet na
pociąg, uzyskując
potrzebne informacje,
stosując właściwe
formy grzecznościowe,
nie popełniając
większych błędów.

Uczeń kupuje bilet na
pociąg, uzyskując potrzebne
informacje, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

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

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

Reagowani
e ustne

Uczeń uczestniczy w
prostej rozmowie,
właściwie i zrozumiale
reaguje w sytuacjach
komunikacyjnych
związanych z
udzielaniem informacji
dotyczącej wyboru
środku transportu i
kierunku podróżowania.

Uczeń uczestniczy w prostej
rozmowie, w miarę
zrozumiale i adekwatnie
reaguje w typowych
sytuacjach komunikacyjnych
związanych z udzielaniem
informacji dotyczącej
wyboru środku transportu i
kierunku podróżowania,
popełniając niewielkie błędy
językowe.

Uczeń uczestniczy w
bardzo prostej rozmowie,
reaguje w typowych
sytuacjach
komunikacyjnych
związanych z udzielaniem
informacji dotyczącej
wyboru środku transportu i
kierunku podróżowania,
często wzorując się na
modelu rozmowy i
korzystając z pomocy
nauczyciela, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń stara się uczestniczyć
w bardzo prostej rozmowie
związanej z udzielaniem
informacji dotyczącej wyboru
środku transportu i kierunku
podróżowania, korzystając w
dużej mierze z pomocy
nauczyciela, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Gramatyka
i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
4, w tym, m.in., nazwy
środków transportu,
nazwy kierunków
świata, a także
przyimki, czasownik to

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, w
tym, m.in., nazwy środków
transportu, nazwy kierunków
świata, a także przyimki,
czasownik to be w czasie
past simple, czasowniki
regularne i nieregularne w

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, w
tym, m.in., nazwy środków
transportu, nazwy
kierunków świata, a także
przyimki, czasownik to be w
czasie past simple,
czasowniki regularne i

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 4, w
tym, m.in., nazwy środków
transportu, nazwy kierunków
świata, a także przyimki,
czasownik to be w czasie
past simple, czasowniki
regularne i nieregularne w
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Tworzenie
tekstu
pisemnego

be w czasie past
simple, czasowniki
regularne i nieregularne
w czasie past simple,
czas present
continuous, spójniki:
and, but, or, so.

czasie past simple, czas
present continuous, spójniki:
and, but, or, so, popełniając
nieliczne błędy.

nieregularne w czasie past
simple, czas present
continuous, spójniki: and,
but, or, so, popełniając
liczne błędy.

czasie past simple, czas
present continuous, spójniki:
and, but, or, so, popełniając
bardzo liczne błędy.

Uczeń pisze pocztówkę
z podróży, nie
popełniając większych
błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

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

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

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

UNIT 5
DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

Opis rzeczy

Uczeń w sposób płynny
opisuje wybraną
dyscyplinę sportową,
uwzględniając
potrzebne do jej
wykonywania sprzęty,
nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje wybraną
dyscyplinę sportową,
uwzględniając potrzebne do
jej wykonywania sprzęty,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wybraną
dyscyplinę sportową,
uwzględniając potrzebne do
jej wykonywania sprzęty,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje wybraną
dyscyplinę sportową,
uwzględniając potrzebne do
jej wykonywania sprzęty,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Opis
czynności

Uczeń w sposób płynny
opisuje podjęte
aktywności i czynności
wykonywane podczas
minionego weekendu,
nie popełniając
większych błędów.

Uczeń opisuje podjęte
aktywności i czynności
wykonywane podczas
minionego weekendu,
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje podjęte
aktywności i czynności
wykonywane podczas
minionego weekendu,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje podjęte
aktywności i czynności
wykonywane podczas
minionego weekendu,
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowani
a
społeczne i
interakcja

Uczeń reaguje na
dobre i złe wiadomości,
stosując właściwe
formy grzecznościowe,
nie popełniając
większych błędów.

Uczeń reaguje na dobre i
złe wiadomości, stosując
właściwe formy
grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń reaguje na dobre i
złe wiadomości, stosując
częściowo odpowiednie
formy grzecznościowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń reaguje na dobre i złe
wiadomości, nie stosując
właściwych form
grzecznościowych
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwani
e informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
minionym weekendem.

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

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

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

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
5, w tym nazwy sportów
i sprzętów sportowych,
nazwy części ciała,
ubrań, nazwy czynności
wykonywanych w
wolnym czasie.
czasowniki go, play, do,
czas past simple, tryb
rozkazujący.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, w
tym nazwy sportów i
sprzętów sportowych,
nazwy części ciała, ubrań,
nazwy czynności
wykonywanych w wolnym
czasie. czasowniki go, play,
do, czas past simple, tryb
rozkazujący, popełniając
nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, w
tym nazwy sportów i
sprzętów sportowych,
nazwy części ciała, ubrań,
nazwy czynności
wykonywanych w wolnym
czasie. czasowniki go, play,
do, czas past simple, tryb
rozkazujący, popełniając
liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 5, w
tym nazwy sportów i
sprzętów sportowych, nazwy
części ciała, ubrań, nazwy
czynności wykonywanych w
wolnym czasie. czasowniki
go, play, do, czas past
simple, tryb rozkazujący,
popełniając bardzo liczne
błędy.

Tworzenie
tekstu
pisemnego

Uczeń pisze tekst, w
którym opisuje ubrania
noszone na różne
okazje, nie popełniając
większych błędów i
stosując właściwą
formę i styl wypowiedzi.

Uczeń pisze tekst, w którym
opisuje ubrania noszone na
różne okazje, popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze tekst, w którym
opisuje ubrania noszone na
różne okazje, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, stosując
częściowo właściwą formę i
styl.

Uczeń pisze tekst, w którym
opisuje ubrania noszone na
różne okazje, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 6
DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowani
a
społeczne i
interakcja

Uczeń zaprasza,
przyjmuje i/lub odrzuca
zaproszenia, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń zaprasza, przyjmuje
i/lub odrzuca zaproszenia,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń zaprasza, przyjmuje
i/lub odrzuca zaproszenia,
stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń zaprasza, przyjmuje
i/lub odrzuca zaproszenia,
nie stosując właściwych form
grzecznościowych
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uzyskiwani
e informacji

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

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

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

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

Gramatyka
i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
6, w tym, m.in., nazwy
produktów
spożywczych, daty,
przedimki a, an, the,
some i any, rzeczowniki
policzalne i
niepoliczalne,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne,
konstrukcję There
is/There are, przyimki
używane z określeniami
czasu: on, at, in.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, w
tym, m.in., nazwy produktów
spożywczych, daty,
przedimki a, an, the, some i
any, rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne,
konstrukcję There is/There
are, przyimki używane z
określeniami czasu: on, at,
in, popełniając nieliczne
błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, w
tym, m.in., nazwy
produktów spożywczych,
daty, przedimki a, an, the,
some i any, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, konstrukcję
There is/There are, przyimki
używane z określeniami
czasu: on, at, in,
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 6, w
tym, m.in., nazwy produktów
spożywczych, daty, przedimki
a, an, the, some i any,
rzeczowniki policzalne i
niepoliczalne, rzeczowniki
policzalne i niepoliczalne,
konstrukcję There is/There
are, przyimki używane z
określeniami czasu: on, at, in,
popełniając bardzo liczne
błędy.
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Tworzenie
tekstu
pisemnego

Uczeń pisze
zaproszenie na
uroczystość oraz
odpowiedź na
zaproszenie, opisuje
wybraną uroczystość
obchodzoną w Polsce
w formie projektu, nie
popełniając większych
błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

Uczeń pisze zaproszenie na
uroczystość oraz odpowiedź
na zaproszenie, popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi,
stosując w miarę właściwą
formę i styl.

Uczeń pisze zaproszenie na
uroczystość oraz
odpowiedź na zaproszenie,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi,
stosując częściowo
właściwą formę i styl.

Uczeń pisze zaproszenie na
uroczystość oraz odpowiedź
na zaproszenie, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi, nie zachowując
właściwej formy i stylu.

UNIT 7
DOPUSZCZAJĄCA

BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

Opis

Uczeń w sposób płynny
opisuje swoje ulubione
zwierzęta z
zastosowaniem
różnych przymiotników,
uwzględniając ich
części ciała, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje swoje
ulubione zwierzęta z
zastosowaniem różnych
przymiotników,
uwzględniając ich części
ciała, popełniając niewielkie
błędy językowe, nie
wpływające na zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoje
ulubione zwierzęta z
zastosowaniem różnych
przymiotników,
uwzględniając ich części
ciała, popełniając błędy
językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoje ulubione
zwierzęta z zastosowaniem
różnych przymiotników,
uwzględniając ich części
ciała, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Zachowani
a
społeczne i
interakcja

Uczeń rozmawia o
pogodzie, stosując
właściwe formy
grzecznościowe, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń rozmawia o
pogodzie, stosując właściwe
formy grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

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

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

Porównywa
nie

Uczeń w sposób płynny
porównuje różne
zwierzęta, obiekty
geograficzne i elementy
krajobrazu, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń porównuje różne
zwierzęta, obiekty
geograficzne i elementy
krajobrazu, popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne
zwierzęta, obiekty
geograficzne i elementy
krajobrazu, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń porównuje różne
zwierzęta, obiekty
geograficzne i elementy
krajobrazu, popełniając błędy
językowe, które w znacznym
stopniu wpływają na
właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uzyskiwani
e informacji

Uczeń w sposób płynny
udziela, pyta i prosi o
informacje związane z
upodobaniami
dotyczącymi zwierząt.

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

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

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

Gramatyka
i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
7, w tym nazwy
zwierząt, przymiotniki
opisujące zwierzęta,
nazwy części roślin, a
także przymiotniki w
stopniu wyższym i
najwyższym,
konstrukcję (not) as +

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, w
tym nazwy zwierząt,
przymiotniki opisujące
zwierzęta, nazwy części
roślin, a także przymiotniki
w stopniu wyższym i
najwyższym, konstrukcję
(not) as + przymiotnik + as,
kolejność przymiotników
przed rzeczownikiem,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, w
tym nazwy zwierząt,
przymiotniki opisujące
zwierzęta, nazwy części
roślin, a także przymiotniki
w stopniu wyższym i
najwyższym, konstrukcję
(not) as + przymiotnik + as,
kolejność przymiotników
przed rzeczownikiem,

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 7, w
tym nazwy zwierząt,
przymiotniki opisujące
zwierzęta, nazwy części
roślin, a także przymiotniki w
stopniu wyższym i
najwyższym, konstrukcję
(not) as + przymiotnik + as,
kolejność przymiotników
przed rzeczownikiem,
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przymiotnik + as,
kolejność
przymiotników przed
rzeczownikiem.

popełniając nieliczne błędy.

popełniając liczne błędy.

popełniając bardzo liczne
błędy.

UNIT 8
BARDZO DOBRA

DOBRA

DOSTATECZNA

DOPUSZCZAJĄCA

Uczeń w sposób płynny
opisuje swój pokój i
jego wyposażenie, nie
popełniając większych
błędów.

Uczeń opisuje pokój i jego
wyposażenie, popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje pokój i jego
wyposażenie, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje pokój i jego
wyposażenie, popełniając
błędy językowe,

Rozumienie
wypowiedzi

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

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

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

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

Opis
czynności

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

Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
mające wpływ na
teraźniejszość oraz swoje
doświadczenia, popełniając
niewielkie błędy językowe,
nie wpływające na
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
mające wpływ na
teraźniejszość oraz swoje
doświadczenia, popełniając
błędy językowe, które w
niewielkim stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Uczeń opisuje czynności i
wydarzenia z przeszłości,
mające wpływ na
teraźniejszość oraz swoje
doświadczenia, popełniając
błędy językowe, które w
znacznym stopniu wpływają
na właściwe zrozumienie
wypowiedzi.

Zachowani
a
społeczne i
interakcja

Uczeń uzgadnia wybór
prezentu dla
kolegi/koleżanki
zgodnie z jej
zainteresowaniami,
proponuje i przyjmuje
propozycje i sugestie,
stosując właściwe
formy grzecznościowe,
nie popełniając
większych błędów.

Uczeń uzgadnia wybór
prezentu dla
kolegi/koleżanki zgodnie z
jej zainteresowaniami,
proponuje i przyjmuje
propozycje i sugestie,
stosując właściwe formy
grzecznościowe i
popełniając niewielkie błędy
językowe, nie wpływające
na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzgadnia wybór
prezentu dla
kolegi/koleżanki zgodnie z
jej zainteresowaniami,
proponuje i przyjmuje
propozycje i sugestie,
stosując częściowo
odpowiednie formy
grzecznościowe,
popełniając błędy językowe,
które w niewielkim stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń uzgadnia wybór
prezentu dla kolegi/koleżanki
zgodnie z jej
zainteresowaniami,
proponuje i przyjmuje
propozycje i sugestie, nie
stosując właściwych form
grzecznościowych
popełniając błędy językowe,
które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Gramatyka
i
słownictwo

Uczeń poprawnie
stosuje poznane
słownictwo z rozdziału
8, w tym, m.in., nazwy
mebli i elementów
wyposażenia domu,
nazwy codziennych
czynności, a także
czasy present simple i
present continuous,
past simple i past
continuous, mowę
niezależną (direct
speech).

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, w
tym, m.in., nazwy mebli i
elementów wyposażenia
domu, nazwy codziennych
czynności, a także czasy
present simple i present
continuous, past simple i
past continuous, mowę
niezależną (direct speech),
popełniając nieliczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, w
tym, m.in., nazwy mebli i
elementów wyposażenia
domu, nazwy codziennych
czynności, a także czasy
present simple i present
continuous, past simple i
past continuous, mowę
niezależną (direct speech),
popełniając liczne błędy.

Uczeń stosuje poznane
słownictwo z rozdziału 8, w
tym, m.in., nazwy mebli i
elementów wyposażenia
domu, nazwy codziennych
czynności, a także czasy
present simple i present
continuous, past simple i past
continuous, mowę niezależną
(direct speech), popełniając
bardzo liczne błędy.

Tworzenie
tekstu
pisemnego

Uczeń pisze wstęp do
opowiadania, nie
popełniając większych
błędów i stosując
właściwą formę i styl
wypowiedzi.

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

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

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

Opis miejsc

Strona 30 z 53

które w znacznym stopniu
wpływają na właściwe
zrozumienie wypowiedzi.

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów, by otrzymać ocenę
dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o
elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Szczegółowe wymagania dla uczniów kończących naukę w
klasie VII
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz
wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
English Class
A2+,
rozdział 1:
Time for
culture
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTN
OŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków
językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości
i dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.
Częściowo
poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 6 -17).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

członkowie rodziny
formy spędzania czasu wolnego
przedmioty nauczania
umiejętności i zainteresowania
uczucia i emocje
popularne zawody
dziedziny kultury
twórcy i ich dzieła
czynności życia codziennego
media
korzystanie z urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych
dane personalne
życie prywatne
czas Present Simple
przysłówki częstotliwości
struktura gerund
Uczeń:
Uczeń:
Rozumie w tekście
Rozumie większość
- częściowo
- poprawnie rozwiązuje
czytanym
tekstu i komunikatów
poprawnie
zadania na czytanie i
pojedyncze słowa:
słownych na bazie
rozwiązuje zadania
słuchanie, wykonuje i
łatwe, krótkie,
poznanego słownictwa.
na czytanie i
wydaje instrukcje i
pospolite,
W większości poprawnie
słuchanie, reaguje
polecenia, przedstawia
internacjonalizmy.
rozwiązuje zadania na
adekwatnie na
siebie i inne osoby ze
Częściowo
czytanie i słuchanie.
zadawane pytania,
swojego otoczenia,
poprawnie
Wykazuje się
reaguje na
podaje szczegóły na ich
rozwiązuje zadania
umiejętnościami na
polecenia i rozumie
temat, wita się i żegna
na czytanie.
wyższym poziomie od
instrukcje, udziela
używając wszystkich
Zadania na
wymaganych na ocenę
podstawowych
poznanych
rozumienie ze
dostateczną, ale nie
zwrotów,swobodnie
słuchu sprawiają mu informacji o sobie i
spełnia wymagań na
ludziach ze swojego
prowadzi i podtrzymuje
trudność.
ocenę bardzo dobrą.
otoczenia wita się i
rozmowę, używając
Z pomocą
Zachowuje poprawność
żegna używając
poznanych zwrotów
nauczyciela
językową na poziomie
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wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

bardzo
podstawowych
zwrotów, użwając
prostych zwrotów
opisuje swoje
upodobania i
zainteresowania
oraz formy
spędzania czasu
wolnego, pyta o
dane rozmówcy oraz
odpowiada na
pytania o swoje
dane personalne,
korzysta z
podręcznika, aby
formułować pytania
i wypowiedzi,
zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów, zazwyczaj
stosuje poprawny
styl wypowiedzi.

umożliwiającym dobrą
komunikację.

opisuje swoje
upodobania i
zainteresowania oraz
formy spędzania czasu
wolnego, szczegółowo i
bezbłędnie odpowiada na
pytania o swoje dane
personalne,udziela
szczegółowych informacji
o sobie, uzyskuje i
udziela informacji o
innych osobach, stosuje
właściwy styl wypowiedzi
samodzielnie zadaje
pytania w celu uzyskania
informacji, wyczerpująco
odpowiada na zadawane
pytania, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków
językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości
i dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 18 - 29).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.
Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

English Class
A2+,
rozdział 2:
Friends and
family
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTN
OŚCI

Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.

wygląd zewnętrzny
rzeczy osobiste
czynności życia codziennego
uczucia i emocje
rodzina
konflikty i problemy
cechy charakteru
znajomi i przyjaciele
umiejętności i zainteresowania
formy spędzania czasu wolnego
czas Present Simple
czas Present Continuous
przymiotniki zakończone na -ing i -ed
przyimki związane z czasem
Uczeń w niewielkim
Częściowo
stopniu stosuje
poprawnie stosuje
poznane struktury
poznane struktury
gramatyczne
gramatyczne w
w zadaniach
zadaniach
językowych.
językowych i
Popełnia liczne
własnych
błędy.
wypowiedziach.
Uczeń:
Rozumie w tekście
- częściowo
czytanym
poprawnie
pojedyncze słowa:
rozwiązuje zadania
łatwe, krótkie,
pospolite,
na czytanie i
słuchanie,
internacjonalizmy.
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Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, szczegółowo

Częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie.
Zadania na
rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

przedstawia siebie i
inne osoby, opisuje
ludzi używając
prostych struktur,
opisuje swoje
upodobania
używając prostych
struktur, wzorując
się na podręczniku i
używając bardzo
podstawowych
zwrotów opowiada o
wykonywanych
czynnościach,
wyraża opinie,
uczucia i emocje
używając prostych
konstrukcji, udziela
prostych informacji
o sobie, zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

przedstawia siebie i inne
osoby ze swojego
otoczenia, podaje
szczegóły na ich temat,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
szczegółowo i swobodnie,
używając poznanych
zwrotów opisuje swoje
upodobania i
zainteresowania oraz
wykonywane czynności,
udziela szczegółowych
informacji o sobie,
uzyskuje i udziela
informacji o innych
osobach, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi,
wyczerpująco odpowiada
na pytania, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków
językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości
i dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.
Częściowo
poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 30 - 43).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

English Class
A2+,
rozdział 3:
Animal
magic
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTN
OŚCI

zwierzęta
formy spędzania czasu wolnego
okresy życia
cechy charakteru
życie prywatne
problemy
zawody i czynności z nimi związane
styl życia
książki
świat przyrody
czas Past Simple dla czasownika 'to be' oraz czasowników regularnych
czas Present Simple do opisu stanów i doświadczeń
Uczeń:
Rozumie w tekście
Rozumie większość
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
pojedyncze słowa:
poprawnie
słownych na bazie
łatwe, krótkie,
rozwiązuje zadania
poznanego słownictwa.
pospolite,
na czytanie i
W większości poprawnie
internacjonalizmy.
słuchanie, w
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Częściowo
prostych zdaniach
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Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, samodzielnie
udziela szczegółowych

poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie.
Zadania na
rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

opisuje zwierzęta,
wzorując się na
podręczniku w
prostych zdaniach
opowiada o
wydarzeniach z
przeszłości,
wzorując się na
podręczniku i
używając poznanych
zwrotów prowadzi
krótką rozmowę,
opisuje cechy
charakteru używając
prostych struktur,
wyraża opinie,
uczucia i emocje
używając prostych
konstrukcji z
podręcznika, udziela
bardzo prostych
informacji o innych
ludziach, zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

informacji na temat
zwierząt posługując się
poznanym słownictwem i
konstrukcjami,
szczegółowo , opowiada
o wydarzeniach z
przeszłościstosuje
właściwy styl wypowiedzi
i poznane słownictwo,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
przekazuje i uzyskuje
informacje od swojego
rozmówcy, używając
poznanych zwrotów
opisuje cechy charakteru
i popiera je konkretnymi
przykładami, swobodnie
wyraża opinie, uczucia i
emocje używając
poznanych konstrukcji,
przedstawia osoby ze
swojego otoczenia,
podaje szczegóły na ich
temat, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków
językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości
i dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.
Częściowo
poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 44 - 55).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

English Class
A2+,
rozdział 4:
New
technology

UMIEJĘTN
OŚCI

BARDZO DOBRA

formy spędzania czasu wolnego
korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych
konflikty i problemy
wynalazki,
czas Past simple z czasownikami nieregularnymi
różne formy czasowników
zdania przydawkowe
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
Uczeń:
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
- poprawnie rozwiązuje
pojedyncze słowa:
poprawnie
słownych na bazie
zadania na czytanie i
łatwe, krótkie,
rozwiązuje zadania
poznanego słownictwa.
słuchanie, wykonuje i
pospolite,
na czytanie i
W większości poprawnie
wydaje instrukcje i
internacjonalizmy.
słuchanie, w
rozwiązuje zadania na
polecenia szczegółowo
Częściowo
prostych zdaniach
czytanie i słuchanie.
opisuje swoje
poprawnie
opisuje swoje
Wykazuje się
upodobania i
rozwiązuje zadania
upodobania
umiejętnościami na
zainteresowania oraz
na czytanie.
korzystając z tekstu
wyższym poziomie od
wykonywane czynności
w podręczniku,
Zadania na
wymaganych na ocenę
stosując poznane
słownictwo i właściwe
krótko opowiada o
rozumienie ze
dostateczną, ale nie
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słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

zjawiskach i
doświadczeniach
używając prostych
struktur, wzorując
się na podręczniku
w prostej formie
opisuje swoje
upodobania,
udziela prostych
informacji na temat
wydarzeń z
przeszłości, wyraża
opinie, uczucia i
emocje używając
bardzo prostych
konstrukcji, w
prostych zdaniach,
wzorując się na
podręczniku opisuje
wybranych ludzi, w
bardzo prostych
zdaniach opisuje
najnowsze
rozwiązania
technologiczne,
zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

zwroty, szczegółowo
opisuje zjawiska i
doświadczenia, stosuje
właściwe słownictwo,
podaje szczegóły na
temat wydarzeń i faktów
z przeszłości,
szczegółowo i swobodnie
wyraża opinie, uczucia i
emocje używając
poznanych konstrukcji,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
udziela szczegółowych
informacji o innych
osobach, szczegółowo
opisuje najnowsze
rozwiązania
technologiczne oraz
problemy z nimi
związane, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków
językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości
i dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.
Częściowo
poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 56 - 67).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

English Class
A2+,
rozdział 5:
My home,
my town
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTN
OŚCI

pomieszczenia i wyposażenie domu
obowiązki domowe
konflikty i problemy
uczucia i emocje
zwiedzanie
miejsca w mieście
podróżowanie
miejsca zamieszkania,
czas Present Simple do opisu miejsc oraz swoich obowiązków
czasowniki modalne 'can', 'have to' i 'must'
przysłówki sposobu
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
pojedyncze słowa:
poprawnie
słownych na bazie
łatwe, krótkie,
rozwiązuje zadania
poznanego słownictwa.
pospolite,
na czytanie i
W większości poprawnie
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Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i

internacjonalizmy.
Częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie.
Zadania na
rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

słuchanie, w
prostych zdaniach
opisuje miejsca,
zadaje proste
pytania dotyczące
ciekawych
miejscowości,
popełnia liczne
błędy, w prostych
zdaniach udziela
prostych informacji
o swoich
obowiązkach,
proponuje,
przyjmuje i odrzuca
propozycje
używając prostych
konstrukcji, prosi o
radę i udziela rady
używając bardzo
prostych
konstrukcji,
nawiązuje kontakty
towarzyskie
stosując proste
zwroty
grzecznościowe
wzorując się na
podręczniku,
zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

polecenia, samodzielnie i
szczegółowo opisuje
miejsca, zadaje
szczegółowe pytania na
temat ciekawostek
turystycznych, używając
poznanego słownictwa
udziela szczegółowych
informacji o swoich
obowiązkach, uzyskuje i
udziela informacji na
temat innych osób,
proponuje, przyjmuje i
odrzuca propozycje,
prowadzi proste
negocjacje używając
bogatego słownictwa,
prosi o radę i udziela
rady, swobodnie
prowadzi i podtrzymuje
rozmowę, nawiązuje
kontakty towrzyskie,
stosuje właściwy styl
wypowiedzi, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków
językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości
i dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.
Częściowo
poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 68 - 81).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

English Class
A2+,
rozdział 6:
Take care
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTN
OŚCI

BARDZO DOBRA

części ciała
choroby i urazy
artykuły spożywcze
zdrowie
posiłki i ich przygotowanie
nawyki żywieniowe
miejsce zamieszkania
czasy Present Simple i Past Simple i używa ich do opisywania doświadczeń
rzeczowniki policzalne i niepoliczalne i określenia ilości
czas Past Continuous
czasowniki frazowe
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
Uczeń:
- częściowo
- poprawnie rozwiązuje
czytanym
tekstu i komunikatów
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pojedyncze słowa:
łatwe, krótkie,
pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie.
Zadania na
rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie i
słuchanie, w
prostych zdaniach,
wzorując się na
podręczniku opisuje
swoje upodobania i
nawyki żywieniowe,
korzystając z
podręcznika
opowiada o swoich
doświadczeniach
związanych z
urazami i
wypadkami,
prostymi zdaniami i
korzystając z
podręcznika udziela
prostych informacji
o swoich
dolegliwościach i
chorobach, prostymi
zdaniami odpowiada
na pytania
dotyczące
samopoczucia i
stanu zdrowia,
korzystając z tekstu
w podręczniku,
używając prostych
zwrotów pisze ofertę
pracy, zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, przekazuje
wyczerpujące i
szczegółowe informacje
na temat swoich
upodobań i nawyków
żywieniowych oraz
opisuje waściwy styl
życia, samodzielnie i
szczegółowo opisuje
swoje doświadczenia
związane z urazami i
wypadkami oraz zadaje
szczegółowe pytania na
temat doświadczeń
innych osób, udziela
szczegółowych informacji
o swoich dolegliwościach
i chorobach, swobodnie
prowadzi i podtrzymuje
rozmowę dotyczącą
samopoczucia i stanu
zdrowia, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków
językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości
i dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.
Częściowo
poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 82 – 93).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

English Class
A2+,
rozdział 7:
Shopping
around
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

zakupy i usługi
rodzaje sklepów
towary i ich cechy
formy spędzania czasu wolnego
środki płatnicze
miejsca w mieście
czas Present Simple do opisu sklepów i produktów
czas Present Continuous i konstrukcję going to do wyrażania planów i intencji
czas Past Simple do przedstawienia wydarzeń
stopniowanie przymiotników
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Rozumie w tekście
czytanym
pojedyncze słowa:
łatwe, krótkie,
pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie.
Zadania na
rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

Uczeń:
- częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie i
słuchanie, w
prostych zdaniach
opisuje sklepy,
zadaje proste
pytania dotyczące
produktów, krótko
opisuje produkty,
prostymi zdaniami
opisuje centra
handlowe w swojej
okolicy, korzystając
z wyrażeń z
podręcznika opisuje
zagadnienia
związane z
kieszonkowym,
prostymi zdaniami
wyraża swoje opinie
na temat
kieszonkowego,
korzystając z
podręcznika, w
bardzo prostych
zdaniach
propoonuje i
przyjmuje
propozycje,
wzorując się na
podręczniku
zaprasza, przyjmuje
lub odrzuca
zaproszenie,
zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, samodzielnie i
szczegółowo opisuje
sklepy i zadaje
szczegółowe pytania na
temat produktów
dostępnych w danym
sklepie, szczegółowo
opisuje produkty i
porównuje je ze sobą,
swobodnie i szczegółowo
opisuje swoje ulubione
centra handlowe,
porównuje je ze sobą i
wyraża opinie na ich
temat, udziela
szczegółowych informacji
na temat zagadnień
związanych z
kieszonkowym, wyraża i
uzasadnia swoje opinie
na temat kieszonkowego,
pyta o opinie innych
osób, proponuje,
przyjmuje propozycje,
prowadzi proste
negocjacje stosując
poznane zwroty,
zaprasza i odpowiada na
zaproszenie stosując
właściwy styl
wypowiedzi, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków
językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości
i dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.
Częściowo
poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 94 - 105).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

English Class
A2+,
rozdział 8:
Learning to
work
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych
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popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki
wybór zawodu
uczenie się
edukacja, szkoła
oceny szkolne
uczucia i emocje
rodzina
praca
zakupy i usługi
czas Present Simple do opisu czynności związane z wykonywaniem konkretnych zawodów
czas Future Simple do wyrażania przewidywań na przyszłość
czas Past Simple do przedstawiania wydarzeń
pierwszy tryb warunkowy
związki przymiotników z przyimkami
różne konstrukcje służące do wyrażania przyszłości
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
Uczeń:
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
- poprawnie rozwiązuje
pojedyncze słowa:
poprawnie
słownych na bazie
zadania na czytanie i
łatwe, krótkie,
rozwiązuje zadania
poznanego słownictwa.
słuchanie, wykonuje i
pospolite,
na czytanie i
W większości poprawnie
wydaje instrukcje i
internacjonalizmy.
słuchanie, w
rozwiązuje zadania na
polecenia, udziela
Częściowo
prostych zdaniach
czytanie i słuchanie.
szczegółowych informacji
poprawnie
udziela informacji
Wykazuje się
o zawodach i
rozwiązuje zadania
na temat poznanych umiejętnościami na
czynnościach z nimi
na czytanie.
zawodów oraz
wyższym poziomie od
związanych, uzyskuje i
Zadania na
krótko opisuje
wymaganych na ocenę
udziela informacji o
rozumienie ze
czynności z nimi
dostateczną, ale nie
preferencjach
słuchu sprawiają mu związane,
spełnia wymagań na
zawodowych innych
osób, udziela
trudność.
korzystając ze
ocenę bardzo dobrą.
Z pomocą
zwrotów z
Zachowuje poprawność
szczegółowych informacji
nauczyciela
podręcznika
językową na poziomie
na temat swoich planów
wykazuje się
przedstawia swoje
umożliwiającym dobrą
zawodowych stosując
w stopniu
plany zawodowe, w
komunikację.
właściwe zwroty i
minimalnym
prostych zdaniach
poznane słownictwo,
umiejętnościami na
wyraża
wyraża plany i
ocenę dostateczną:
przewidywania na
przewidywania na
naśladuje,
przyszłość, opisuje
przyszłość, uzasadnia
odczytuje, wykonuje zagadnienia
swoje wypowiedzi
zadania z pomocą
związane ze szkołą
korzystając z poznanych
innych osób.
używając bardzo
zwrotów, swobodnie
prostych zwrotów,
prowadzi i podtrzymuje
korzystając z
rozmowę dotyczącą
podręcznika i
zagadnień związanych ze
używając bardzo
szkołą, wyraża
prostych zwrotów
upodobania, opinie,
wyraża upodobania,
uczucia i emocje stosując
opinie, uczucia i
właściwe zwroty i
emocje, korzystając
podając uzasadnienia,
z podręcznika i
prosi o radę i udziela
używając bardzo
rady używając
prostych zwrotów
właściwych zwrotów,
prosi o radę i
zaprasza i odpowiada na
udziela rady,
zaproszenie stosując
korzystając z
właściwy styl
podręcznika i
wypowiedzi, zapisuje i
używając bardzo
przekazuje ustnie
prostych zwrotów
informacje z
zaprasza, przyjmuje
przeczytanych i
lub odrzuca
wysłuchanych tekstów.
zaproszenie,
zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

English Class
A2+,
rozdział 9:
Close to
nature
OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA
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DOBRA

BARDZO DOBRA

WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTN
OŚCI

Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków
językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości
i dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.
Częściowo
poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów oraz
zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 106 – 121).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych wypowiedziach.

świat przyrody
podróżowanie i turystyka
krajobrazy
dyscypliny sportowe
sprzęt sportowy i uprawianie sportu
wydarzenia
czas Present Simple do opisu miejsc
czas Past Simple do opisu doświadczeń
czas Present Perfect do przekazywania informacji o ostatnich wydarzeniach
różnica w użyciu czasu Past Simple i Present Perfect
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
Uczeń:
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
- poprawnie rozwiązuje
pojedyncze słowa:
poprawnie
słownych na bazie
zadania na czytanie i
łatwe, krótkie,
rozwiązuje zadania
poznanego słownictwa.
słuchanie, wykonuje i
pospolite,
na czytanie i
W większości poprawnie
wydaje instrukcje i
internacjonalizmy.
słuchanie, w
rozwiązuje zadania na
polecenia, szczegółowo
Częściowo
prostych zdaniach
czytanie i słuchanie.
opisuje miejsca ciekawe
poprawnie
opisuje miejsca
Wykazuje się
turystycznie, uzasadnia
rozwiązuje zadania
ciekawe
umiejętnościami na
swój wybór, udziela
na czytanie.
turystycznie,
wyższym poziomie od
szczegółowych informacji
Zadania na
prostymi zdaniami
wymaganych na ocenę
na temat swoich
rozumienie ze
opowiada o swoich
dostateczną, ale nie
doświadczeń związanych
słuchu sprawiają mu doświadczeniach
spełnia wymagań na
z podróżowaniem,
trudność.
związanych z
ocenę bardzo dobrą.
używając poznane
Z pomocą
podróżowaniem,
Zachowuje poprawność
słownictwo i właściwe
nauczyciela
używając prostych
językową na poziomie
konstrukcje, swobodnie i
wykazuje się
zdań opowiada o
umożliwiającym dobrą
szczegółowo opowiada o
w stopniu
wydarzeniach z
komunikację.
wydarzeniach z
minimalnym
przeszłości,
przeszłości, wyraża
umiejętnościami na
używając bardzo
szczegółowe opinie,
ocenę dostateczną:
prostego języka
uczucia i emocje, pyta o
naśladuje,
wyraża opinie,
opinie innych, pyta o
odczytuje, wykonuje uczucia i emocje
pozwolenie, udziela i
zadania z pomocą
używając prostych
odmawia pozwolenia
innych osób.
konstrukcji,
podając powód swojej
wzorując się na
decyzji, wyraża prośby,
tekście z
zgodę lub odmowę
podręcznika pyta o
spełnienia prośby,
pozwolenie,
używając poznanych
korzystając z
zwrotów opisuje swoje
podręcznika i
upodobania, uczucia i
używając bardzo
emocje, podaje szczegóły
prostego języka
na temat problemów
wyraża prośby,
związanych z ochroną
opisuje swoje
śrdowiska, swobodnie
upodobania, uczucia
prowadzi i podtrzymuje
i emocje używając
rozmowę, zapisuje i
bardzo prostych
przekazuje ustnie
struktur, zapisuje i
informacje z
przekazuje ustnie
przeczytanych i
część informacji z
wysłuchanych tekstów.
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.
– udziela prostych
informacji o
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problemach
związanych z
ochroną śrdowiska

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów, by otrzymać ocenę
dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o
elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

Szczegółowe wymagania dla uczniów kończących naukę w
klasie VIII
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz
wykazuje się wiedzą i umiejętnościami wykraczającymi ponad te kryteria.
English Class B1, rozdział Starter: Welcome to Woodley Bridge
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTN
OŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
Zna i stosuje większość
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
poznanych wyrazów
zakres środków
środków językowych;
oraz zwrotów, oprócz
językowych w
głównie środki
środków językowych o
znacznym stopniu
językowe o wysokim
wysokim stopniu
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
pospolitości w
realizację poleceń
dotyczące
wypowiedzi występuje
bez pomocy
bezpośrednio jego
kilka precyzyjnych
sformułowań.
nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
W większości poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
stosuje poznane
poznane struktury
struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne
gramatyczne w
w zadaniach językowych
w zadaniach
zadaniach
i własnych
językowych.
językowych i
wypowiedziach. Błędy
Popełnia liczne
własnych
nie zakłócają
błędy.
wypowiedziach.
komunikacji.
członkowie rodziny
formy spędzania czasu wolnego
zainteresowania
pomieszczenia i wyposażenie domu
zawody i czynności z nimi związane
czynności życia codziennego
ubrania i dodatki
uczucia i emocje
kraje, narodowości i języki
dane personalne
czas Present Simple
przysłówki częstotliwości
czas Present Continuous
konstrukcja there is / there are z określeniami some / any
zaimki dzierżawcze i dopełniacz saksoński
czas Past Simple dla czasownika to be i czasowników regularnych
Uczeń:
Rozumie w tekście
Rozumie większość
- częściowo
czytanym
tekstu i komunikatów
poprawnie rozwiązuje
pojedyncze słowa:
słownych na bazie
zadania na czytanie i
łatwe, krótkie,
poznanego słownictwa.
słuchanie, reaguje
pospolite,
W większości poprawnie
adekwatnie na
internacjonalizmy.
rozwiązuje zadania na
zadawane pytania,
Częściowo
czytanie i słuchanie.
reaguje na polecenia i Wykazuje się
poprawnie
rozumie instrukcje,
rozwiązuje zadania
umiejętnościami na
na czytanie. Zadania udziela
wyższym poziomie od
podstawowych
na rozumienie ze
wymaganych na ocenę
słuchu sprawiają mu informacji o sobie,
dostateczną, ale nie
używając
trudność.
spełnia wymagań na
podstawowych
Z pomocą
ocenę bardzo dobrą.
zwrotów opisuje
nauczyciela
Zachowuje poprawność
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BARDZO DOBRA
Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 4 -9).

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach.

Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, przedstawia
siebie i inne osoby ze
swojego otoczenia,
podaje szczegóły na ich
temat, szczegółowo
opisuje różne
pomieszczenia, wyraża
opinie na ich temat,
używając poznanych
zwrotów opisuje swoje

wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

pomiesczenia,
użwając prostych
zwrotów opisuje
swoje upodobania i
zainteresowania,
formy spędzania
czasu wolnego oraz
czynności życia
codziennego,
używając prostych
zwrotów opisuje
ubrania i dodatki,
używając
podstawowych
zwrotów opisuje
wybrane zawody i
czynności z nimi
związane, stosując
poznane słownictwo
opisuje ludzi i podaje
informacje na temat
narodowości,
używając prostych
zwrotów wyraża
swoje uczucia i
emocje, stosuje
poznane zwroty do
opowiadania o
wydarzeniach z
przeszłości, korzysta
z podręcznika, aby
formułować pytania i
wypowiedzi, zapisuje
i przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów, zazwyczaj
stosuje poprawny styl
wypowiedzi.

językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

upodobania i
zainteresowania, formy
spędzania czasu
wolnego oraz czynności
życia codziennego,
udziela szczegółowych
informacji na temat
ubrań i dodatków,
określa style, opisuje
różne zawody i
szczegółowo opisuje
czynności i obowiązki z
nimi związane,
szczegółowow opisuje
ludzi i podaje
informacje na temat
narodowości,
swobodnie wyraża
swoje uczucia i emocje,
szczegółowo opowiada
o wydarzeniach i
doświadczeniach z
przeszłości, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi
samodzielnie zadaje
pytania w celu
uzyskania informacji,
wyczerpująco
odpowiada na
zadawane pytania,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

English Class B1, rozdział 1: That’s my world
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości i
dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 10 - 21).

Częściowo poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach.
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korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komnikacyjnych
umiejętności i zainteresowania
uczucia i emocje
media
miejsce zamieszkania
czynności życia codziennego
cechy charakteru
formy spędzania czasu wolnego
czas Present Simple
czas Present Continuous
czasowniki z bezokolicznikiem lub konstrukcją gerund
czasowniki statyczne
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
Uczeń:
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
- poprawnie rozwiązuje
pojedyncze słowa:
poprawnie rozwiązuje
słownych na bazie
zadania na czytanie i
łatwe, krótkie,
zadania na czytanie i
poznanego słownictwa.
słuchanie, wykonuje i
pospolite,
słuchanie, opisuje
W większości poprawnie
wydaje instrukcje i
internacjonalizmy.
podstawowe
rozwiązuje zadania na
polecenia, szczegółowo
Częściowo
urządzenia techniczne czytanie i słuchanie.
i swobodnie opisuje
poprawnie
i technologie
Wykazuje się
podstawowe urządzenia
rozwiązuje zadania
informacyjnoumiejętnościami na
techniczne i technologie
na czytanie. Zadania komunikacyjne
wyższym poziomie od
informacyjnona rozumienie ze
używając prostych
wymaganych na ocenę
komunikacyjne,
słuchu sprawiają mu struktur, opisuje
dostateczną, ale nie
swobodnie prowadzi i
trudność.
swoje upodobania i
spełnia wymagań na
podtrzymuje rozmowę,
Z pomocą
wyraża swoje opinie
ocenę bardzo dobrą.
używając poznanych
nauczyciela
używając prostych
Zachowuje poprawność
zwrotów opisuje swoje
wykazuje się
struktur, opowiada o
językową na poziomie
upodobania i
w stopniu
nawykach i
umożliwiającym dobrą
zainteresowania oraz
minimalnym
przyzwyczajeniach
komunikację.
wyraża swoje opinie i
umiejętnościami na
używając bardzo
pyta o opinie innych
ocenę dostateczną:
prostych struktur,
osób, udziela
naśladuje,
wyraża opinie,
szczegółowych
odczytuje, wykonuje uczucia i emocje
informacji na temat
zadania z pomocą
używając prostych
swoich nawyków i
innych osób.
konstrukcji, udziela
przyzwyczajeń, stosuje
prostych informacji o
właściwy styl
sobie, zapisuje i
wypowiedzi,
przekazuje ustnie
wyczerpująco
część informacji z
odpowiada na pytania,
przeczytanych i
zapisuje i przekazuje
wysłuchanych
ustnie informacje z
tekstów.
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

English Class B1, rozdział 2: Wild nature
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości i
dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 22 - 33).

Częściowo poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach.
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pogoda
klęski żywiołowe
formy spędzania czasu wolnego
podróżowanie
koflikty i problemy
wycieczki
krajobraz
korzystanie z podstawowych urządzeń technologicznych
czas Past Simple
czas Past Continuous
czas Present Simple
przysłówki i zaimki nieokreślone
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
pojedyncze słowa:
poprawnie rozwiązuje
słownych na bazie
łatwe, krótkie,
zadania na czytanie i
poznanego słownictwa.
pospolite,
słuchanie, opisuje
W większości poprawnie
internacjonalizmy.
pogodę i różne
rozwiązuje zadania na
Częściowo
rodzaje klęsk
czytanie i słuchanie.
poprawnie
żywiołowych
Wykazuje się
rozwiązuje zadania
używając
umiejętnościami na
na czytanie. Zadania podstawowych
wyższym poziomie od
na rozumienie ze
struktur, wzorując się
wymaganych na ocenę
słuchu sprawiają mu na podręczniku w
dostateczną, ale nie
trudność.
prostych zdaniach
spełnia wymagań na
Z pomocą
opowiada o
ocenę bardzo dobrą.
nauczyciela
wydarzeniach z
Zachowuje poprawność
wykazuje się
przeszłości, wzorując
językową na poziomie
w stopniu
się na podręczniku i
umożliwiającym dobrą
minimalnym
używając poznanych
komunikację.
umiejętnościami na
zwrotów prowadzi
ocenę dostateczną:
krótką rozmowę,
naśladuje,
opisuje formy
odczytuje, wykonuje spędzania czasu
zadania z pomocą
wolnego używając
innych osób.
prostych struktur,
wyraża swoje
upodobania, opinie,
uczucia i emocje
używając prostych
konstrukcji, udziela
prostych informacji o
ulubionych miejscach,
zapisuje i przekazuje
ustnie część
informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

English Class B1, rozdział 3: The taste test
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, udziela
szczegółowych
informacji na temat
pogody, różnych
zjawisk
atmosferycznych oraz
rodzajów klęsk
żywiołowych z
uwzględnieniem
problemów dotyczących
jego miejsca
zamieszkania,
szczegółowo opowiada
o wydarzeniach i
doświadczeniach z
przeszłości, swobodnie
prowadzi i podtrzymuje
rozmowę, przekazuje i
uzyskuje informacje od
swojego rozmówcy,
używając poznanych
zwrotów opisuje formy
spędzania czasu
wolnego, swobodnie
wyraża swoje
upodobania, opinie,
uczucia i emocje
używając poznanych
konstrukcji, podaje
szczegóły na temat
różnych miejsc,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości i
dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 34 - 47).

Częściowo poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach.
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artykuły spożywcze
styl życia
posiłki i ich przygotowanie
kupowanie jedzenia w restauracji
nawyki żywieniowe
czas Present Perfect z never / ever / just / already / yet / for / since
kolokacje z czasownikami make i do
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
pojedyncze słowa:
poprawnie rozwiązuje
słownych na bazie
łatwe, krótkie,
zadania na czytanie i
poznanego słownictwa.
pospolite,
słuchanie, opisuje
W większości poprawnie
internacjonalizmy.
artkuły spożywcze
rozwiązuje zadania na
Częściowo
używając prostych
czytanie i słuchanie.
poprawnie
struktur i prostych
Wykazuje się
rozwiązuje zadania
zwrotów, opisuje
umiejętnościami na
na czytanie. Zadania znane programy
wyższym poziomie od
na rozumienie ze
kulinarne używając
wymaganych na ocenę
słuchu sprawiają mu prostych struktur,
dostateczną, ale nie
trudność.
udziela prostych
spełnia wymagań na
Z pomocą
informacji na temat
ocenę bardzo dobrą.
nauczyciela
przygotowania
Zachowuje poprawność
wykazuje się
posiłkówi, wyraża
językową na poziomie
w stopniu
opinie, uczucia i
umożliwiającym dobrą
minimalnym
emocje używając
komunikację.
umiejętnościami na
prostych konstrukcji,
ocenę dostateczną:
opisuje swoje
naśladuje,
doświadczenia
odczytuje, wykonuje używając prostych
zadania z pomocą
struktur, zapisuje i
innych osób.
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, używając
poznanych zwrotów
opisuje artykuły
spożywcze oreaz
miejsca, w których
można je nabyć,
szczegółowo opisuje
znane i ulubione
programy kulinarne,
uzasadnia swój wybór,
podaje szczegóły na
temat przygotowania
posiłków i swoich
ulubionych potraw,
swobodnie wyraża
opinie, uczucia i emocje
używając poznanych
konstrukcji, swobodnie
prowadzi i podtrzymuje
rozmowę, szczegółowo
opisuje swoje
doświadczenia, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

English Class B1, rozdział 4: Curtain up!
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
Zna i stosuje większość
Zna i stosuje wszystkie
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
poznanych wyrazów
poznane wyrazy oraz
zakres środków
środków językowych;
oraz zwrotów, oprócz
zwroty (str. 48 - 59).
językowych w
głównie środki
środków językowych o
znacznym stopniu
językowe o wysokim
wysokim stopniu
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
pospolitości w
realizację poleceń
dotyczące
wypowiedzi występuje
bez pomocy
bezpośrednio jego
kilka precyzyjnych
nauczyciela lub
osoby.
sformułowań.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
W większości poprawnie
Poprawnie stosuje
stopniu stosuje
stosuje poznane
stosuje poznane
poznane struktury
poznane struktury
struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne w
gramatyczne
gramatyczne w
w zadaniach językowych zadaniach językowych i
w zadaniach
zadaniach
i własnych
własnych
językowych.
językowych i
wypowiedziach. Błędy
wypowiedziach.
Popełnia liczne
własnych
nie zakłócają
błędy.
wypowiedziach.
komunikacji.
kultura
dziedziny kultury
rodzaje filmów
uczestnictwo w kulturze
życie społeczne
formy spędzania czasu wolnego
wydarzenia i uroczystości w różnych krajach
przysłówki opisujące ludzi
czas Present Simple
stopniowanie przymiotników
określenia ilości some, any, much, many, (a) few, (a) little, a lot of, lots of
przysłówki sposobu

Strona 45 z 53

UMIEJĘTN
OŚCI

Rozumie w tekście
czytanym
pojedyncze słowa:
łatwe, krótkie,
pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie. Zadania
na rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

Uczeń:
- częściowo
poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, opisuje
ulubione programy
telewizyjne, udziela
prostych informacji o
swoich obowiązkach,
wyraża swoje
upodobania używając
prostych konstrukcji,
korzystając z tekstu
w podręczniku
opisuje tradycyjne
stroje z różnych
krajów, prostym
językiem wypowiada
się na temat
organizacji
uroczystości,
prowadzi rozmowę
stosując proste
zwroty, proponuje,
przyjmuje i odrzuca
propozycje wzorując
się na podręczniku,
prostymi słowami
opisuje ulubioną
potrawę i sposób jej
przygotowania,
zapisuje i przekazuje
ustnie część
informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, szczegółowo
opisuje ulubione
programy telewizyjne,
uzasadnia swój wybór,
udziela szczegółowych
informacji o swoich
upodobaniach
dotyczących form
rozrywki, szczegółowo
opisuje wybrane stroje
tradycyjne z różnych
państw, podaje
szczegoóły dotyczące
organizacji różnych
uroczystości,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
proponuje, przyjmuje i
odrzuca propozycje
urzywając wszystkich
poznanych zwrotów,
szczegółowo opisuje
swoją ulubioną potrawę
i podaje dokładny
przepis na jej
wykonanie, stosuje
właściwy styl
wypowiedzi, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOBRA

BARDZO DOBRA

English Class B1, rozdział 5: The big match!
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTN
OŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
Zna i stosuje większość
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
poznanych wyrazów
zakres środków
środków językowych;
oraz zwrotów, oprócz
językowych w
głównie środki
środków językowych o
znacznym stopniu
językowe o wysokim
wysokim stopniu
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
pospolitości w
realizację poleceń
dotyczące
wypowiedzi występuje
bez pomocy
bezpośrednio jego
kilka precyzyjnych
sformułowań.
nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
W większości poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
stosuje poznane
poznane struktury
struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne
gramatyczne w
w zadaniach językowych
w zadaniach
zadaniach
i własnych
językowych.
językowych i
wypowiedziach. Błędy
Popełnia liczne
własnych
nie zakłócają
błędy.
wypowiedziach.
komunikacji.
dyscypliny sportowe
obiekty sportowe
sprzęt sportowy
uprawianie sportu
improezy sportowe
formy spędzania czasu wolnego
korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych
czas Present Simple do opisywania dyscyplin sportowych
różne sposoby wyrażania przyszłości
pierwszy tryb warunkowy
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
pojedyncze słowa:
poprawnie rozwiązuje
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
łatwe, krótkie,
zadania na czytanie i
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Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 60 - 71).

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach.

Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i

pospolite,
internacjonalizmy.
Częściowo
poprawnie
rozwiązuje zadania
na czytanie. Zadania
na rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

słuchanie, używając
prostych struktur
opisuje dyscypliny
sportowe i obiekty
służące do ich
uprawiania, opisuje
imprezy sportowe i
prostym językiem
wyraża opinie na ich
temat, udziela
prostych informacji o
swoich intencjach i
planach na
przyszłość, używając
prostych zwrotó
opisuje wydarzenia
sportowe, zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

wydaje instrukcje i
polecenia, używając
poznanych zwrotów
opisuje różnorodne
dyscypliny sportowe i
obiekty służące do ich
uprawiania,
szczegółowo opisuje
wybrane imprezy
sportowe, wyraża
opinie na ich temati
oraz zadaje
szczegółowe pytania na
temat opinii innych
osób, udziela
szczegółowych
informacji o swoich
intencjach i planach na
przyszłość, swobodnie i
szczegółowo opisuje
wydarzenia sportowe,
wyraża opinie na ich
temat, stosuje właściwy
styl wypowiedzi,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

DOBRA

BARDZO DOBRA

English Class B1, rozdział 6: See the world!
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

UMIEJĘTN
OŚCI

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA

Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
Zna i stosuje większość
Zna i stosuje wszystkie
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
poznanych wyrazów
poznane wyrazy oraz
zakres środków
środków językowych;
oraz zwrotów, oprócz
zwroty (str. 72 – 85).
językowych w
głównie środki
środków językowych o
znacznym stopniu
językowe o wysokim
wysokim stopniu
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
pospolitości w
realizację poleceń
dotyczące
wypowiedzi występuje
bez pomocy
bezpośrednio jego
kilka precyzyjnych
sformułowań.
nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
W większości poprawnie
Poprawnie stosuje
stopniu stosuje
stosuje poznane
stosuje poznane
poznane struktury
poznane struktury
struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne w
gramatyczne
gramatyczne w
w zadaniach językowych zadaniach językowych i
w zadaniach
zadaniach
i własnych
własnych
językowych.
językowych i
wypowiedziach. Błędy
wypowiedziach.
Popełnia liczne
własnych
nie zakłócają
błędy.
wypowiedziach.
komunikacji.
podróżowanie i turystyka
zwiedzanie
orientacja w terenie
wycieczki
baza noclegowa
styl życia
dyscypliny sportowe
obiekty sportowe
imprezy sportowe
uprawianie sportu
czas Present Simple i Past Simple do opisu doświadczeń związanych z podróżowaniem
czasowniki modalne must, have to, ought to, should do wyrażania nakazów, zakazów i udzielania
rad
czasowników modalnych must, could, might / may, can’t do wyrażania spekulacji
zdania podrzędne okolicznikowe czasu
Uczeń:
Uczeń:
Rozumie w tekście
Rozumie większość
- częściowo
- poprawnie rozwiązuje
czytanym
tekstu i komunikatów
poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
pojedyncze słowa:
słownych na bazie
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
łatwe, krótkie,
poznanego słownictwa.
słuchanie, opisuje
wydaje instrukcje i
pospolite,
W większości poprawnie
różne rodzaje
polecenia, szczegółowo
internacjonalizmy.
rozwiązuje zadania na
wyjazdów, opisuje
opisuje różne rodzaje
Częściowo
czytanie i słuchanie.
opisuje zagadnienia
wyjazdów oraz
poprawnie
Wykazuje się
związane z
doświadczenia z nimi
rozwiązuje zadania
umiejętnościami na
związane, szczegółowo
na czytanie. Zadania podróżowaniem,
wyższym poziomie od
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na rozumienie ze
słuchu sprawiają mu
trudność.
Z pomocą
nauczyciela
wykazuje się
w stopniu
minimalnym
umiejętnościami na
ocenę dostateczną:
naśladuje,
odczytuje, wykonuje
zadania z pomocą
innych osób.

przedstawia krótko
swoje plany i
przygotowania do
wyjazdów, używając
zwrotów z
podręcznika
proponuje, przyjmuje
i odrzuca propozycje,
zachęca, prosi o radę
i udziela rady,
nakazuje, zakazuje,
opisuje różne bazy
noclegowe, prostym
językiem opisuje
miejsca, które warto
zwiedzić, wyraża
proste opinie na ich
temat, krótko opisuje
problemy związane z
podróżowaniem,
zapisuje i przekazuje
ustnie część
informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

opisuje zagadnienia
związane z
podróżowaniem,
przedstawia swoje
plany związane z
podróżowaniem i
przygotowania do
wyjazdów, swobodnie
prowadzi rozmowę,
proponuje, przyjmuje i
odrzuca propozycje,
zachęca, prosi o radę i
udziela rady, nakazuje,
zakazuje używając
wszystkich poznanych
zwrotów, udziela
szczegółowych
informacji na temat
różnych baz
noclegowych, wyraża
opinie na ich temat,
szczegółowo opisuje
miejsca, które warto
zwiedzić, wyraża i
uzasadnia swoje opinie
na ich temat, pyta o
opinie innych osób,
prowadzi i podtrzymuje
rozmowę, prosi o
wyjaśnienie,
powtórzenie,
sprecyzowanie
interesujących
zagadnień, opisuje
problemy związane z
podróżowaniem,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

English Class B1, rozdział 7: Getting to know you
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.
Uczeń w niewielkim
stopniu stosuje
poznane struktury
gramatyczne
w zadaniach
językowych.
Popełnia liczne
błędy.

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości i
dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 86 - 97).

Częściowo poprawnie
stosuje poznane
struktury
gramatyczne w
zadaniach
językowych i
własnych
wypowiedziach.

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach.
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członkowie rodziny
cechy charakteru
uczucia i emocje
rodzina i przyjaciele
koflikty i problemy
święta i uroczystości rodzinne
wydarzenia – Dzień Przyjaźni
dom i jego okolica
wygląd zewnętrzny
miejsce zamieszkania
przeprowadzka
czas Present Simple do opisu relacji między członkami rodziny
drugi tryb warunkowy
czas Present Simple i Past Simple do przedstawiania wydarzeń
zdania względne definiujące
różne znaczenia czasownika get
czas Present Continuous do opisu zdjęć
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
pojedyncze słowa:
poprawnie rozwiązuje
słownych na bazie
łatwe, krótkie,
zadania na czytanie i
poznanego słownictwa.
pospolite,
słuchanie, udziela
W większości poprawnie
internacjonalizmy.
prostych informacji
rozwiązuje zadania na
Częściowo
na temat członków
czytanie i słuchanie.
poprawnie
swojej rodziny oraz
Wykazuje się
rozwiązuje zadania
krótko ich opisuje,
umiejętnościami na
na czytanie. Zadania prostymi słowami
wyższym poziomie od
na rozumienie ze
opisuje ulubione
wymaganych na ocenę
słuchu sprawiają mu uroczystości
dostateczną, ale nie
trudność.
rodzinne, opisuje
spełnia wymagań na
Z pomocą
różne miejsca
ocenę bardzo dobrą.
nauczyciela
zamieszkania
Zachowuje poprawność
wykazuje się
używając prostych
językową na poziomie
w stopniu
zwrotów, używając
umożliwiającym dobrą
minimalnym
prostych zwrotów
komunikację.
umiejętnościami na
opisuje osoby na
ocenę dostateczną:
zdjęciach, opowiada o
naśladuje,
swoich
odczytuje, wykonuje doświadczeniach
zadania z pomocą
związanych z
innych osób.
przyjaźnią używając
prostych konstrukcji,
zapisuje i przekazuje
ustnie część
informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, udziela
szczegółowych
informacji na temat
członków swojej
rodziny, uzyskuje i
udziela informacji o
innych osobach, udziela
szczegółowych
informacji na temat
swoich ulubionych
uroczystości
rodzinnych, wyraża i
uzasadnia swoje opinie,
szczegółowo opisuje
różne miejsca
zamieszkania używając
poznanych zwrotów,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę
na temat osób na
zdjęciach, uzyskuje i
przekazuje informacje
na ich temat,
swobodnie i
szczegółowo opisuje
swoje doświadczenia
związane z przyjaźnią,
wyraża opinie stosując
właściwe zwroty i
podając uzasadnienia,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

English Class B1, rozdział 8: No time for crime
OCENA
WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych

DOPUSZCZAJĄCA
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
zakres środków
językowych w
znacznym stopniu
uniemożliwiający
realizację poleceń
bez pomocy
nauczyciela lub
kolegów.

DOSTATECZNA

DOBRA

BARDZO DOBRA

Uczeń zna i stosuje
ograniczony zakres
środków językowych;
głównie środki
językowe o wysokim
stopniu pospolitości i
dotyczące
bezpośrednio jego
osoby.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 98 – 109).
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Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
W większości poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
stosuje poznane
poznane struktury
struktury
struktury gramatyczne
gramatyczne
gramatyczne w
w zadaniach językowych
w zadaniach
zadaniach
i własnych
językowych.
językowych i
wypowiedziach. Błędy
Popełnia liczne
własnych
nie zakłócają
komunikacji.
błędy.
wypowiedziach.
rodzaje zbrodni
przestępcy
prawo
zainteresowania
rozwiąywanie zagadek kryminalnych
opisywanie umiejętności
filmy
styl życia
media społecznościowe
zjawiska społeczne – przestępstwa
cechy charakteru
formy spędzania czasu wolnego
czas Past Simple i Past Continuous do zdarzeń z przeszłości
strona bierna dla czasu Present Simple i Past Simple
konstrukcja have / get something done
przedrostki negatywne przed przymiotnikami
Rozumie w tekście
Uczeń:
Rozumie większość
czytanym
- częściowo
tekstu i komunikatów
pojedyncze słowa:
poprawnie rozwiązuje
słownych na bazie
łatwe, krótkie,
zadania na czytanie i
poznanego słownictwa.
pospolite,
słuchanie, opisuje
W większości poprawnie
internacjonalizmy.
zabawne zdarzenia z
rozwiązuje zadania na
Częściowo
przeszłości używając
czytanie i słuchanie.
poprawnie
prostych zwrotów,
Wykazuje się
rozwiązuje zadania
opisuje wybrany film
umiejętnościami na
na czytanie. Zadania detektywistyczny,
wyższym poziomie od
na rozumienie ze
używając prostych
wymaganych na ocenę
słuchu sprawiają mu zdań opowiada o
dostateczną, ale nie
trudność.
wydarzeniach z
spełnia wymagań na
Z pomocą
przeszłości, wyraża
ocenę bardzo dobrą.
nauczyciela
opinie, uczucia i
Zachowuje poprawność
wykazuje się
emocje używając
językową na poziomie
w stopniu
prostych konstrukcji,
umożliwiającym dobrą
minimalnym
krótko opisuje swój
komunikację.
umiejętnościami na
styl życia używając
ocenę dostateczną:
prostych zwrotów,
naśladuje,
opisuje zagadnienia
odczytuje, wykonuje związane z
zadania z pomocą
przestępstwami i
innych osób.
wykorzystaniem
mediów
społecznościowych
wykorzystując tekst z
podręcznika, opisuje
swoje upodobania,
uczucia i emocje
używając prostych
struktur, używając
prostych zwrotów
opisuje cechy
charakteru,proponuje
, przyjmuje i odrzuca
propozycje, zachęca
używając
podstawowych
zwrotów, zapisuje i
przekazuje ustnie
część informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach.

Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, udziela
szczegółowych
informacji na temat
wybranego filmu
detektywistycznego,
swobodnie i
szczegółowo opowiada
o wydarzeniach z
przeszłości, wyraża
szczegółowe opinie,
uczucia i emocje, pyta
o opinie innych, opisuje
swój styl życia podając
szczegóły i wyjaśnienia,
szczegółowo opisuje
zagadnienia związane z
przestępstwami i
wykorzystaniem
mediów
społecznościowych,
używając poznanych
zwrotów opisuje swoje
upodobania, uczucia i
emocje, stosuje
właściwe zwroty,
podaje szczegóły na
temat cech charakteru,
prowadzi i podtrzymuje
rozmowę, proponuje,
przyjmuje i odrzuca
propozycje, zachęca
używając poznene
zwroty, zapisuje i
przekazuje ustnie
informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.

English Class B1, rozdział 9: Think outside the box
OCENA

DOPUSZCZAJĄCA

DOSTATECZNA
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WIEDZA:
Znajomość
środków
językowych
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Uczeń zna i stosuje
Uczeń zna i stosuje
bardzo ograniczony
ograniczony zakres
zakres środków
środków językowych;
językowych w
głównie środki
znacznym stopniu
językowe o wysokim
uniemożliwiający
stopniu pospolitości i
realizację poleceń
dotyczące
bez pomocy
bezpośrednio jego
nauczyciela lub
osoby.
kolegów.
Uczeń w niewielkim
Częściowo poprawnie
stopniu stosuje
stosuje poznane
poznane struktury
struktury
gramatyczne
gramatyczne w
w zadaniach
zadaniach
językowych.
językowych i
Popełnia liczne
własnych
błędy.
wypowiedziach.
cechy charakteru
edukacja
przedmioty nauczania
uczenie się
zajęcia pozalekcyjne
zdobywanie certyfikatów
umiejętności i zainteresowania
uczucia i emocje
dane personalne
wymiana uczniowska
podróżowanie i turystyka
wydarzenia
szkoły alternatywne
czas Present Simple
kolejność słów w pytaniach
słowa pytające
kolokacje z czasownikami take i make
różnorodne czasy gramatyczne
Rozumie w tekście
Uczeń:
czytanym
- częściowo
pojedyncze słowa:
poprawnie rozwiązuje
łatwe, krótkie,
zadania na czytanie i
pospolite,
słuchanie, reaguje
internacjonalizmy.
adekwatnie na
Częściowo
zadawane pytania,
poprawnie
reaguje na polecenia i
rozwiązuje zadania
rozumie instrukcje,
na czytanie. Zadania używając prostych
na rozumienie ze
zwrotów opisuje
słuchu sprawiają mu cechy charakteru,
trudność.
opowiada o
Z pomocą
doświadczeniach z
nauczyciela
przeszłości i
wykazuje się
teraźniejszości
w stopniu
używając
minimalnym
podstawowych
umiejętnościami na
zwrotów, udziela
ocenę dostateczną:
podstawowych
naśladuje,
informacji o zmianach
odczytuje, wykonuje w edukacji, opowiada
zadania z pomocą
o swoich
innych osób.
doświadczeniach,
opowiada o szkole i
nauczycielach
używając prostego
słownictwa, użwając
prostych zwrotów
opisuje swoje uczucia
i emocje, nawiązuje
kontakty towarzyskie,
zapisuje i przekazuje
ustnie część
informacji z
przeczytanych i
wysłuchanych
tekstów.

Zna i stosuje większość
poznanych wyrazów
oraz zwrotów, oprócz
środków językowych o
wysokim stopniu
pospolitości w
wypowiedzi występuje
kilka precyzyjnych
sformułowań.

Zna i stosuje wszystkie
poznane wyrazy oraz
zwroty (str. 110 – 125).

W większości poprawnie
stosuje poznane
struktury gramatyczne
w zadaniach językowych
i własnych
wypowiedziach. Błędy
nie zakłócają
komunikacji.

Poprawnie stosuje
poznane struktury
gramatyczne w
zadaniach językowych i
własnych
wypowiedziach.

Rozumie większość
tekstu i komunikatów
słownych na bazie
poznanego słownictwa.
W większości poprawnie
rozwiązuje zadania na
czytanie i słuchanie.
Wykazuje się
umiejętnościami na
wyższym poziomie od
wymaganych na ocenę
dostateczną, ale nie
spełnia wymagań na
ocenę bardzo dobrą.
Zachowuje poprawność
językową na poziomie
umożliwiającym dobrą
komunikację.

Uczeń:
- poprawnie rozwiązuje
zadania na czytanie i
słuchanie, wykonuje i
wydaje instrukcje i
polecenia, używając
poznanych zwrotów
opisuje cechy
charakteru, przedstawia
siebie i inne osoby ze
swojego otoczenia,
podaje szczegóły na ich
temat, swobodnie i
szczegółowo opowiada
o doświadczeniach z
przeszłości i
teraźniejszości
używając poznanychych
zwrotów, swobodnie i
szczegółowo opowiada
o szkole i
nauczycielach, wyraża i
uzasadnia swoje opinie,
udziela szczegółowych
informacji na temat
swoich uczuć i emocji,
swobodnie nawiązuje
kontakty towarzyskie,
prowadzi i podtrzymuje
rozmowę, uzyskuje i
przekazuje informacje,,
swobodnie prowadzi i
podtrzymuje rozmowę,
zapisuje i przekazuje
ustnie informacje z
przeczytanych i
wysłuchanych tekstów.
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Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów, by otrzymać ocenę
dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać zadań o
elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela.

IV.

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów

Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności:
odpowiedź ustna (skala ocen 1-5)
wypowiedź ustna (skala ocen 1-6)
zadanie domowe (skala ocen 1-6)
aktywność na lekcji (skala ocen 1-5)
kartkówka z trzech ostatnich lekcji (skala ocen 1-5) – nie podlega poprawie –
(testy/sprawdziany (skala ocen 1-6) –
inne indywidualnie ustalane przez nauczyciela (np. konkursy, projekty, prace
pisemne, itp.)

-

Procentowy próg wypowiedzi pisemnych:
Progi procentowe
od
0%
41%
56%
70%
84%
98%
V.

Do
40%
55%
69%
83%
97%
100%

ocena
niedostateczna
dopuszczająca
dostateczna
dobra
bardzo dobra
celująca

Skrót
nazwy
oceny
ndst
dop
dst
db
bdb
cel

Oznaczenie
cyfrowe
oceny
1
2
3
4
5
6

Sposób informowania o postępach lub ich braku
- rozmowy indywidualne z uczniem, oceny oraz informacje wpisywane do
dziennika elektronicznego,
- kontakty z rodzicami,
- rozmowy indywidualne,
- zebrania z rodzicami,
- konsultacje indywidualne.

VI.

Zasady poprawiania ocen

Testy zapowiadane są z minimum tygodniowym wyprzedzeniem; możliwość poprawy oceny
niedostatecznej oraz dopuszczającej; ocenę z testu można poprawić tylko jeden raz; do
poprawy można przystąpić w ciągu dwóch tygodni od oddania testu/sprawdzianu; termin
poprawy należy uzgodnić z nauczycielem; ocena z poprawy jest również wpisywana do
dziennika.
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VII.

Zasady wglądu uczniów, rodziców/opiekunów do prac pisemnych

Testy zostają oddane w ciągu dwóch tygodni od napisania przez uczniów. Testy
oraz kartkówki są oddawane uczniom do domu. Ważniejsze testy uczniowie oglądają
podczas lekcji, następnie zwracają nauczycielowi. Testy napisane przez uczniów, które
zostały u nauczyciela po sprawdzeniu,udostępniane są do wglądu na prośbę rodziców
w czasie konsultacji indywidualnych.

VIII.

Ustalenia końcowe
-

-

Uczeń ma obowiązek prowadzić zeszyt zgodnie z wymaganiami nauczyciela
oraz przynosić go na lekcje wraz z podręcznikiem (i zeszytem ćwiczeń), chyba
że nauczyciel zdecyduje inaczej.
W przypadku usprawiedliwionej nieobecności uczeń zobowiązany jest zgłosić
się do nauczyciela, w ciągu tygodnia od powrotu do szkoły, w celu uzgodnienia
dodatkowego terminu zaliczenia zaległego testu lub sprawdzianu.
Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje oceną niedostateczną.

-

Uczniowie biorący udział w zawodach sportowych, konkursach itp.
zobowiązani są do napisania testu/sprawdzianu/kartkówki na najbliższej
lekcji.

-

Uczeń może być trzy razy nieprzygotowany do lekcji w ciągu semestru (tzn.
brak zadania domowego, zeszytu, książki, ćwiczeń, nieopanowanie materiału
na bieżącą lekcję). Za każde kolejne nieprzygotowanie otrzymuje ocenę
niedostateczną.

-

Uczeń, który jest nieprzygotowany do lekcji zobowiązany jest do zgłoszenia
tego faktu przed rozpoczęciem zajęć.

Uczeń otrzymuje ocenę pozytywną na koniec semestru, jeżeli opanuje
minimum programowe.
- Ocena śródroczna i końcowa nie musi być średnią arytmetyczną ani ważoną.
Ocena roczna uwzględnia oceny za pierwszy i drugi semestr.

-

Opracowały nauczycielki j. angielskiego
Paulina Zajdel
Paula Fracella
Karolina Niemier
Natalia Lawgmin
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