
KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE CZWARTEJ 
 

Evolution plus 1                                      

 

KRYTERIA OCENIANIA 
 

   

Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeo Nowej Podstawy Programowej                i 

uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen   2‒5, nie 

uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś uczeo, 

który nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

Poniższe kryteria oceniania są jedynie sugerowanym systemem oceny pracy uczniów i mogą one zostad dostosowane przez nauczyciela do własnych potrzeb, 

wynikających z możliwości klas, z którymi pracuje oraz przyjętego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

2 3 4 5 

 

Ocena 



UNIT 1 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
dane osobowe, 
zainteresowania, nazwy 
popularnych zawodów, liczby 
(1‒10), przedmioty 
nauczania, alfabet.  

 Słabo zna i z trudem podaje 
formy pełne i skrócone 
czasownika „byd” (to be) w 
liczbie pojedynczej w czasie 
Present Simple. 

 Ma trudności z poprawnym 
użyciem zaimków osobowych 
dla 1. i 2. osoby liczby 
pojedynczej. 

 Częściowo zna i umie podad 
dane osobowe, 
zainteresowania, nazwy 
popularnych zawodów, liczby 
(1‒10), przedmioty 
nauczania, alfabet.  

 Częściowo zna i z trudem 
podaje formy pełne  
i skrócone czasownika „byd” 

(to be) w liczbie pojedynczej 

w czasie Present Simple.   

 Ma niewielkie trudności  
z poprawnym użyciem 

zaimków osobowych dla 1.  

i 2. osoby liczby pojedynczej. 

 W większości zna i umie 
podad dane osobowe, 
zainteresowania, nazwy 
popularnych zawodów, 
liczby (1‒10), przedmioty 
nauczania, alfabet.  

 W większości zna i umie 
podad formy pełne  
i skrócone czasownika 

„byd” (to be) w liczbie 

pojedynczej w czasie 

Present Simple. 

 Z reguły poprawnie używa 
zaimków osobowych dla 1. 
i 2. osoby liczby 
pojedynczej. 

 Zna i umie podad dane 
osobowe, zainteresowania, 
nazwy popularnych 
zawodów, liczby (1‒10), 
przedmioty nauczania, 
alfabet.  

 Zna i umie podad formy pełne 
i skrócone czasownika „byd” 
(to be) w liczbie pojedynczej 
w czasie Present Simple. 

 Poprawnie używa zaimków 
osobowych dla 1. i 2. osoby 
liczby pojedynczej. 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
określa sens,wyszukuje 
potrzebne informacje, 
pomimo pomocy nauczyciela. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu czytanego  
i z pomocą nauczyciela 

wyszukuje w nim potrzebne 

informacje. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Rozumie sens tekstu 
czytanego i samodzielnie 
wyszukuje w nim potrzebne 
informacje. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje w nim 
potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  

w nim potrzebne informacje. 



 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców pomimo 
pomocy nauczyciela. 

sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje ludzi. 

 Popełniając błędy, opisuje 
ludzi. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, opisuje ludzi. 

 Poprawnie opisuje ludzi. 

Mówienie  Popełniając liczne błędy, 
przedstawia siebie, inne 
osoby. 

 Z trudem wymawia dźwięk 
/t/. 

 Popełniając błędy, 
przedstawia siebie, inne 
osoby. 

 Popełniając błędy, wymawia 
dźwięk /t/ 

 Popełniając nieliczne 
błędy, przedstawia siebie, 
inne osoby. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, wymawia dźwięk 
/t/. 

 Poprawnie przedstawia 
siebie, inne osoby. 

 Poprawnie wymawia dźwięk 
/t/. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy 
przedstawia siebie, pyta  
o samopoczucie, udziela  

i uzyskuje informacje. 

 Popełniając błędy, 
przedstawia siebie, pyta  
o samopoczucie, udziela  

i uzyskuje informacje. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, przedstawia siebie, 
pyta o samopoczucie, 
udziela i uzyskuje 
informacje. 

 Poprawnie przedstawia 
siebie, pyta o samopoczucie, 
udziela i uzyskuje informacje. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego        
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  

i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego       
i czytanego. 

 

 

 

UNIT 2 

 



Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
dane personalne, liczby 
(1‒20), popularne zawody, 
przedmioty codziennego 
użytku, alfabet. 

 Słabo zna i z trudem podaje 
formy twierdzące, przeczące  
i pytające czasownika „byd” 

(to be) w liczbie pojedynczej 

w czasie Present Simple. 

 Słabo zna i z trudem 
rozróżnia przedimki 
nieokreślone. 

 Ma trudności z poprawnym 
użyciem zaimków osobowych 
dla 3. osoby liczby 
pojedynczej. 

 Częściowo zna i umie podad 
dane personalne, liczby 
(1‒20), popularne zawody, 
przedmioty codziennego 
użytku, alfabet. 

 Częściowo zna i z trudem 
podaje formy twierdzące, 
przeczące i pytające 
czasownika „byd” (to be)  
w liczbie pojedynczej  

w czasie Present Simple. 

 Częściowo zna i rozróżnia 
przedimki nieokreślone. 

 Ma niewielkie trudności  
z poprawnym użyciem 

zaimków osobowych dla 3. 

osoby liczby pojedynczej. 

 W większości zna i umie 
podad dane personalne, 
liczby (1‒20), popularne 
zawody, przedmioty 
codziennego użytku, 
alfabet. 

 W większości zna i podaje 
formy twierdzące, 
przeczące i pytające 
czasownika „byd” (to be) w 
liczbie pojedynczej w 
czasie Present Simple. 

 W większości zna  
i rozróżnia przedimki 

nieokreślone. 

 Z reguły poprawnie używa 
zaimków osobowych dla 3. 
osoby liczby pojedynczej. 

 Zna i umie podad dane 
personalne, liczby (1‒20), 
popularne zawody, 
przedmioty codziennego 
użytku, alfabet. 

 Zna i umie podad formy 
twierdzące, przeczące  
i pytające czasownika „byd” 

(to be) w liczbie pojedynczej 

w czasie Present Simple. 

 Zna i umie odróżnid przedimki 
nieokreślone. 

 Poprawnie używa zaimków 
osobowych dla 3. osoby 
liczby pojedynczej. 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
sensu tekstu czytanego,  
z trudem wyszukuje 

potrzebne informacje, 

pomimo pomocy nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  

w nim potrzebne informacje. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje, pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje w nim 
potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  

w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 



intencji rozmówców pomimo 
pomocy nauczyciela. 

 Ma trudności z poprawnym 
rozpoznaniem sytuacji 
komunikacyjnych. 

 Częściowo poprawnie 
rozpoznaje sytuacje 
komunikacyjne. 

sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje sytuacje 
komunikatywne. 

 Zawsze poprawnie 
rozpoznaje sytuacje 
komunikatywne. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje osoby. 

 Popełniając błędy, opisuje 
osoby. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, opisuje osoby. 

 Poprawnie opisuje osoby. 

Mówienie  Popełniając liczne błędy, pyta 
o dane osobowe, opisuje 
osoby na podstawie ilustracji. 

 Wymowa dźwięku /w/ 
sprawia znaczne problemy.  

 Popełniając błędy, pyta  
o dane osobowe, opisuje 

osoby na podstawie 

ilustracji. 

 Wymowa dźwięku /w/ 
sprawia problemy. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, pyta o dane 
osobowe, opisuje osoby  
na podstawie ilustracji 

 Wymowa dźwięku /w/ 
sprawia nieznaczne 
problemy. 

 Poprawnie pyta o dane 
osobowe, opisuje osoby  
na podstawie ilustracji. 

 Poprawnie wymawia dźwięk 
/w/. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy 
podaje dane osobowe, 
wyraża opinie, udziela i 
uzyskuje informacje. 

 Popełniając błędy podaje 
dane osobowe, wyraża 
opinie, udziela i uzyskuje 
informacje. 

 Popełniając nieliczne błędy 
podaje dane osobowe, 
wyraża opinie, udziela  
i uzyskuje informacje. 

 Poprawnie podaje dane 
osobowe, wyraża opinie, 
udziela i uzyskuje informacje. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego        
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane z 
tekstu słuchanego  
i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego       
i czytanego. 

 

UNIT 3 

 

Znajomość 

środków 

 Słabo zna i z trudem podaje 
dane osobowe, nazwy 
przyborów szkolnych, 

 Częściowo zna i umie podad 
dane osobowe, nazwy 
przyborów szkolnych, 

 W większości zna i umie 
podad dane osobowe, 
nazwy przyborów 

 Zna i umie podad dane 
osobowe, nazwy przyborów 
szkolnych, wymienia 



językowych wymienia podstawowe 
przymiotniki, kolory, 
przedmioty codziennego 
użytku. 

 Słabo zna i z trudem tworzy 
formy dopełniacza 
saksooskiego. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
przymiotniki dzierżawcze. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
przedimki nieokreślone  
(a, an) oraz zaimki pytające: 

czyj?, czyja?, czyje? (whose?) 

wymienia podstawowe 
przymiotniki, kolory, 
przedmioty codziennego 
użytku. 

 Częściowo zna i z trudem 
tworzy formy dopełniacza 
saksooskiego. 

 Częściowo zna i stosuje 
przymiotniki dzierżawcze. 

 Częściowo zna i zdarza się, że 
popełnia błędy, stosując 
przedimki nieokreślone  
(a, an) oraz zaimki pytające: 

czyj?, czyja?, czyje? (whose?) 

szkolnych, wymienia 
podstawowe przymiotniki, 
kolory, przedmioty 
codziennego użytku. 

 W większości zna i umie 
podad formy dopełniacza 
saksooskiego. 

 W większości zna i umie 
zastosowad przymiotniki 
dzierżawcze. 

 W większości zna  
i zazwyczaj poprawnie 

stosuje przedimki 

nieokreślone (a, an) oraz 

zaimki pytające: czyj?, 

czyja?, czyje? (whose?) 

podstawowe przymiotniki, 
kolory, przedmioty 
codziennego użytku. 

 Zna i umie podad formy 
dopełniacza saksooskiego. 

 Zna i umie zastosowad 
przymiotniki dzierżawcze. 

 Zna i poprawnie stosuje 
przedimki nieokreślone  
(a, an) oraz zaimki pytające: 

czyj?, czyja?, czyje? (whose?) 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  

w nim potrzebne informacje. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców pomimo 
pomocy nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje w nim 
potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje. 

w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 



Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje przedmioty. 

 Popełniając błędy, opisuje 
przedmioty. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, opisuje przedmioty 

 Używając dośd bogatego 
słownictwa, poprawnie 
opisuje przedmioty. 

Mówienie  W niewielkim stopniu opisuje 
przedmioty, ludzi. 

 Wymowa dźwięku /ə/ 
sprawia znaczne problemy. 

 Opisując przedmioty, ludzi 
popełnia liczne błędy 

 Wymowa dźwięku /ə/ 
sprawia problemy.   

 Dośd poprawnie opisuje 
przedmioty i osoby 

 Wymowa dźwięku /ə/ 
sprawia nieliczne 
problemy. 

 Używając bogatego 
słownictwa, poprawnie 
opisuje przedmioty i ludzi. 

 Poprawnie wymawia dźwięk 
/ə/ . 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, pyta 
o przynależnośd, wyraża stan 
posiadania, udziela informacji 
i je uzyskuje. 

 Popełniając błędy, pyta  
o przynależnośd, wyraża stan 

posiadania, udziela 

informacji i je uzyskuje. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, pyta  
o przynależnośd, wyraża 

stan posiadania, udziela  

informacji i je uzyskuje. 

 Poprawnie  pyta  
o przynależnośd, wyraża stan 

posiadania, udziela informacji 

i je uzyskuje. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego         
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  

i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego       
i czytanego. 

 

UNIT 4 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
podstawowe czasowniki, 
przedmioty codziennego 
użytku, nazywa wyposażenia 
domu, opisuje pomieszczenia. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
przyimki miejsca, przedimki 

 Częściowo zna i umie podad 
podstawowe czasowniki, 
przedmioty codziennego 
użytku, nazywa wyposażenia 
domu, opisuje 
pomieszczenia. 

 Częściowo zna i stosuje 

 W większości zna i umie 
podad podstawowe 
czasowniki, przedmioty 
codziennego użytku, 
nazywa wyposażenia 
domu, opisuje 
pomieszczenia. 

 Zna i umie podad 
podstawowe czasowniki, 
przedmioty codziennego 
użytku, nazywa wyposażenia 
domu, opisuje pomieszczenia. 

 Zna i stosuje przyimki 
miejsca, przedimki określone 



określone i nieokreślone, tryb 
rozkazujący. 

przyimki miejsca, przedimki 
określone i nieokreślone, 
tryb rozkazujący. 

 W większości zna i stosuje 
przyimki miejsca, 
przedimki określone i 
nieokreślone, tryb 
rozkazujący. 

i nieokreślone, tryb 
rozkazujący. 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
sensu tekstu czytanego,  
z trudem wyszukuje 

potrzebne informacje 

pomimo pomocy nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  

w nim potrzebne informacje. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje, pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców pomimo 
pomocy nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje w nim 
potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  

w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje położenie mebli, 
dokonuje opisu pokoju. 

 Popełniając błędy, opisuje 
położenie mebli, dokonuje 
opisu pokoju. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, opisuje położenie 
mebli, dokonuje opisu 
pokoju. 

 Poprawnie opisuje położenie 
mebli, dokonuje opisu 
pokoju. 

Mówienie  Popełniając dużą liczbę 
błędów, opisuje pokój. 

 Wymowa dźwięku /e/ 
sprawia znaczne problemy. 

 Popełniając błędy, opisuje 
pokój. 

 Wymowa dźwięku /e/ 
sprawia problemy. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, opisuje pokój. 

 Wymowa dźwięku /e/ nie 
sprawia większych 
problemów. 

 Poprawnie, używając 
bogatego słownictwa, opisuje 
pokój. 

 Wymowa dźwięku /e/ nie 
sprawia żadnych problemów. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
wyraża opinie, prośby, 
podziękowania, udziela  
i uzyskuje informacje, wydaje 

 Popełniając błędy, wyraża 
opinie, prośby, 
podziękowania, udziela i 
uzyskuje informacje, wydaje 

 Popełniając nieliczne 
błędy, wyraża opinie, 
prośby, podziękowania, 
udziela i uzyskuje 

 Poprawnie wyraża opinie, 
prośby, podziękowania, 
udziela i uzyskuje informacje, 
wydaje polecenia, odpowiada 



polecenia, odpowiada na 

polecenia. 

polecenia, odpowiada na 
polecenia. 

 

informacje, wydaje 
polecenia, odpowiada na 
polecenia. 

na polecenia. 
 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego 
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  

i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego  
i czytanego. 

 

UNIT 5 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem opisuje 
wygląd zewnętrzny osób, 
wymienia nazwy ubrao, 
zwierząt, roślin, z trudem 
wymienia kolory, 
przymiotniki, wyrażające 
opinie. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
formy twierdzące, przeczące  
i pytające czasownika „byd” 

(to be)  w czasie Present 

Simple. 

 Słabo zna i z trudem tworzy 
liczbę mnogą rzeczowników. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
zaimki wskazujące: this, that. 

 Częściowo zna i umie podad 
wygląd zewnętrzny osób, 
wymienia nazwy ubrao, 
zwierząt, roślin, częściowo 
wymienia przymiotniki, 
wyrażające opinie. 

 Częściowo zna i stosuje 
formy twierdzące, przeczące 
i pytające czasownika „byd” 
(to be) w czasie Present 
Simple 

 Częściowo zna i z trudem 
tworzy liczbę mnogą 
rzeczowników. 

 Częściowo zna i stosuje 
zaimki wskazujące: this, that. 

 W większości zna i umie 
podad wygląd zewnętrzny 
osób, wymienia nazwy 
ubrao, zwierząt, roślin, 
wymienia większośd 
przymiotników, 
wyrażających opinie. 

 W większości zna i stosuje 
formy twierdzące, 
przeczące i pytające 
czasownika „byd” (to be)  
w czasie Present Simple 

 W większości zna i tworzy 
liczbę mnogą 
rzeczowników. 

 W większości zna i stosuje 
zaimki wskazujące: this, 
that. 

 Zna i umie podad wygląd 
zewnętrzny osób, wymienia 
nazwy ubrao, zwierząt, roślin. 

 Wymienia poznane 
przymiotniki, wyrażające 
opinie. 

 Zna i stosuje formy 
twierdzące, przeczące  
i pytające czasownika „byd” 

(to be)  w czasie Present 

Simple. 

 Zna i tworzy liczbę mnogą 
rzeczowników. 

 Zna i stosuje zaimki 
wskazujące: this, that. 



Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  

w nim potrzebne informacje. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje, pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców, pomimo 
pomocy nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje w nim 
potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje w 
nim potrzebne informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  

w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje znane osoby, opisuje 
przedmiot (mundurek). 

 Popełniając błędy, opisuje 
znane osoby, opisuje 
przedmiot (mundurek). 

 Popełniając nieliczne 
błędy, opisuje znane 
osoby, opisuje przedmiot 
(mundurek). 

 Poprawnie opisuje znane 
osoby, opisuje przedmiot 
(mundurek). 

Mówienie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje znaną osobę. 

 Popełnia liczne błędy, 
wymawiając dźwięk /s/. 

 Popełniając błędy, opisuje 
znaną osobę. 

 Popełnia błędy, wymawiając 
dźwięk /s/. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, opisuje znaną 
osobę. 

 Popełnia nieliczne błędy, 
wymawiając dźwięk /s/. 

 Poprawnie opisuje znaną 
osobę. 

 Prawidłowo wymawia dźwięk 
/s/ . 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
wyraża emocje, udziela i 
uzyskuje informacje, zgadza, 
nie zgadza się z rozmówcą. 

 Popełniając błędy, wyraża 
emocje, udziela i uzyskuje 
informacje, zgadza, nie 
zgadza się z rozmówcą. 

 Popełniając nieliczne 
błędy, wyraża emocje, 
udziela i uzyskuje 
informacje, zgadza, nie 
zgadza się z rozmówcą . 

 Poprawnie wyraża emocje, 
udziela i uzyskuje informacje, 
zgadza, nie zgadza się  
z rozmówcą. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego        
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane z 
tekstu słuchanego  

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego       
i czytanego. 



i czytanego. 

 

 

 

 

UNIT 6 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem opisuje 
wygląd zewnętrzny, wymienia 
części ciała, nazywa emocje, 
rośliny i zwierzęta, cechy 
charakteru, członków rodziny. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
formę twierdzącą, przeczącą  
i pytającą czasownika „mied” 

(have got). 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
zaimki wskazujące: this, that, 
these, those. 

 Częściowo zna i umie podad 
słowa opisujące wygląd 
zewnętrzny, części ciała, 
emocje, rośliny i zwierzęta, 
cechy charakteru, członków 
rodziny. 

 Częściowo zna i umie podad 
formę twierdzącą, przeczącą  
i pytającą czasownika „mied” 

(have got). 

 Częściowo zna i z trudem 
stosuje zaimki wskazujące: 
this, that, these, those. 

 W większości zna i umie 
podad słowa opisujące 
wygląd zewnętrzny, części 
ciała, emocje, rośliny  
i zwierzęta, cechy 

charakteru, członków 

rodziny. 

 W większości zna i umie 
podad formę twierdzącą, 
przeczącą i pytającą 
czasownika „mied” (have 
got). 

 W większości zna i stosuje 
zaimki wskazujące: this, 
that, these, those. 

 Zna i umie podad słowa 
opisujące wygląd zewnętrzny, 
części ciała, emocje, rośliny i 
zwierzęta, cechy charakteru, 
członków rodziny. 

 Zna i umie podad formę 
twierdzącą, przeczącą  
i pytającą czasownika „mied” 

(have got). 

 Zna i stosuje zaimki 
wskazujące: this, that, these, 
those. 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje, pomimo pomocy 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje w nim 
potrzebne informacje 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  



nauczyciela. w nim potrzebne informacje w nim potrzebne informacje 

 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje, pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców, pomimo 
pomocy nauczyciela. 

 Ma problemy z poprawnym 
rozpoznaniem sytuacji 
komunikacyjnych. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje w nim 
potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Częściowo poprawnie 
rozpoznaje rodzaje sytuacji 
komunikacyjnych. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje rodzaje sytuacji 
komunikacyjnych. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje w 

nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 

 Z łatwością rozpoznaje rodzaje 
sytuacji komunikacyjnych. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
przedstawia informacje  
o sobie na podstawie wzoru, 

opisuje rośliny. 

 Popełniając błędy, 
przedstawia informacje  
o sobie na podstawie wzoru, 

opisuje rośliny. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
przedstawia informacje  
o sobie na podstawie 

wzoru, opisuje rośliny. 

 Poprawnie przedstawia 
informacje o sobie  
na podstawie wzoru, opisuje 

rośliny. 

Mówienie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje cechy charakteru 
osób 

 Wymowa dźwięku /ð/ 
sprawia znaczne problemy. 

 Popełniając błędy, opisuje 
cechy charakteru osób 

 Wymowa dźwięku /ð/ 
sprawia  problemy. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje cechy charakteru 
osób 

 Wymowa dźwięku /ð/ nie 
sprawia większych 
problemów. 

 Poprawnie opisuje cechy 
charakteru osób. 

 Wymowa dźwięku /ð/ nie 
sprawia żadnych problemów . 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
wyraża opinie, zgadza się,   
pyta o samopoczucie, wyraża 
przynależności, opisuje osoby. 

 Popełniając błędy, wyraża 
opinie, zgadza się, pyta  
o samopoczucie, wyraża 

przynależności, opisuje 

osoby. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wyraża opinie, zgadza się, 
pyta o samopoczucie, 
wyraża przynależności, 
opisuje osoby. 

 Poprawnie wyraża opinie, 
zgadza się, pyta  
o samopoczucie, wyraża 

przynależności, opisuje osoby 



  

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego         
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  

i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego         
i czytanego. 

 

UNIT 7 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy popularnych dyscyplin 
sportowych, członków 
rodziny, sposobów spędzania 
czasu wolnego, instrumentów 
muzycznych, podstawowe 
przymiotniki. 

 Słabo zna i z trudem tworzy 
zdania twierdzące, przeczące  
i pytające z czasownikiem 

modalnym „umied” (can). 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
przysłówki sposobu. 

 Częściowo zna i umie podad 
nazwy popularnych dyscyplin 
sportowych, członków 
rodziny, sposobów spędzania 
czasu wolnego, instrumentów 
muzycznych, podstawowe 
przymiotniki. 

 Częściowo zna i z trudem 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z 
czasownikiem modalnym 
„umied” (can). 

 Częściowo zna i z trudem 
stosuje przysłówki sposobu. 

 W większości zna i umie 
podad nazwy popularnych 
dyscyplin sportowych, 
członków rodziny, 
sposobów spędzania czasu 
wolnego, instrumentów 
muzycznych, podstawowe 
przymiotniki. 

 W większości zna i z tworzy 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z 
czasownikiem modalnym 
„umied” (can). 

 W większości zna i stosuje 
przysłówki sposobu. 

 Zna i umie podad nazwy 
popularnych dyscyplin 
sportowych, członków rodziny, 
sposobów spędzania czasu 
wolnego, instrumentów 
muzycznych, podstawowe 
przymiotniki. 

 Zna i tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające  
z czasownikiem modalnym 

„umied” (can). 

 Zna i stosuje przysłówki 
sposobu. 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje w nim 
potrzebne informacje. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje w 
nim potrzebne informacje. 

 Rozumie tekst czytany  
 samodzielnie wyszukuje  

w nim potrzebne informacje. 



Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje, pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców pomimo 
pomocy nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchanego i z pomocą 
nauczyciela odnajduje w nim 
potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje w 
nim potrzebne informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje w 

nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje ulubionego muzyka, 
opisuje umiejętności 
członków rodziny. 

 Popełniając błędy, opisuje 
ulubionego muzyka, opisuje 
umiejętności członków 
rodziny. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje ulubionego muzyka, 
opisuje umiejętności 
członków rodziny. 

 Poprawnie opisuje ulubionego 
muzyka, opisuje umiejętności 
członków rodziny. 

Mówienie  Z trudem  przedstawia 
członków rodziny, mówi  
o umiejętnościach. 

 Wymowa dźwięku /ɑː/ 
sprawia znaczne problemy. 

 Dośd poprawnie przedstawia 
członków rodziny, mówi o 
umiejętnościach. 

 Wymowa dźwięku /ɑː/ 
sprawia problemy. 

 Zazwyczaj poprawnie 
przedstawia członków 
rodziny, mówi  
o umiejętnościach. 

 Wymowa dźwięku /ɑː/ nie 
sprawia większych 
problemów. 

 Poprawnie przedstawia 
członków rodziny, mówi  
o umiejętnościach. 

 Wymowa dźwięku /ɑː/ nie 
sprawia żadnych problemów. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
wyraża przynależnośd, 
umiejętnośd, określa stopieo 
opanowania umiejętności 

 Popełniając błędy, wyraża 
przynależnośd, umiejętnośd, 
określa stopieo opanowania 
umiejętności. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wyraża przynależnośd, 
umiejętnośd, określa 
stopieo opanowania 
umiejętności. 

 Poprawnie wyraża 
przynależnośd, umiejętnośd, 
określa stopieo opanowania 
umiejętności. 

 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego 
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  

i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego  
i czytanego. 



 

 

 

UNIT 8 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy artykułów 

żywnościowych, członków 

rodziny, formy spędzania 

czasu wolnego, nazywa 

uczucia. 

 Słabo zna i z trudem tworzy 
zdania twierdzące, przeczące  
i pytające w czasie Present 

Simple. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
czasownik „lubid” (like). 

 Częściowo zna i umie podad 
nazwy artykułów 
żywnościowych, członków 
rodziny, formy spędzania 
czasu wolnego, nazywa 
uczucia. 

 Częściowo zna i z trudem 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające w czasie 
Present Simple. 

 Częściowo zna i z trudem 
stosuje czasownik „lubid” 
(like). 

 W większości zna i umie 
podad nazwy artykułów 
żywnościowych, członków 
rodziny, formy spędzania 
czasu wolnego, nazywa 
uczucia. 

 W większości zna i  tworzy 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające w 
czasie Present Simple. 

 W większości zna i stosuje 
czasownik „lubid” (like). 

 

 Zna i umie podad nazwy 
artykułów żywnościowych, 
członków rodziny, formy 
spędzania czasu wolnego, 
nazywa uczucia. 

 Zna i tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające w czasie 
Present Simple. 

 Zna i stosuje czasownik „lubid” 
(like). 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje w nim 
potrzebne informacje. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  

w nim potrzebne informacje. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje w nim 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje w 



informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców pomimo 
pomocy nauczyciela. 

 Ma trudności z wskazaniem 
intencji rozmówcy. 

 Ma znaczne problemy  
z rozpoznaniem rodzajów 
sytuacji komunikacyjnych. 

potrzebne informacje. 
 Częściowo rozumie ogólny 

sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Częściowo poprawnie określa 
intencje rozmówcy. 

 Częściowo poprawnie 
rozpoznaje sytuacje 
komunikacyjne. 

w nim potrzebne 

informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Zazwyczaj poprawnie 
określa intencje rozmówcy. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje rodzaje sytuacji 
komunikacyjnych. 

nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców 

 Z łatwością określa intencje 
rozmówcy. 

 Poprawnie i bez trudu 
rozpoznaje rodzaje sytuacji 
komunikacyjnych. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
pisze menu, tworzy 
wypowiedź na temat 
ulubionych artykułów 
spożywczych. 

 Popełniając błędy, pisze 
menu, tworzy wypowiedź  
na temat ulubionych 

artykułów spożywczych. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
pisze menu, tworzy 
wypowiedź na temat 
ulubionych artykułów 
spożywczych. 

 Poprawnie pisze menu, tworzy 
wypowiedź na temat 
ulubionych artykułów 
spożywczych. 

Mówienie  Z trudem mówi o wybranych 
artykułach spożywczych. 

 Z trudem wymawia dźwięk 
/z/. 

 Dośd poprawnie mówi  
o wybranych artykułach 

spożywczych. 

 Popełniając błędy, wymawia 
dźwięk /z/. 

 Zazwyczaj poprawnie mówi 
o wybranych artykułach 
spożywczych. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wymawia dźwięk /z/. 

 Poprawnie mówi o wybranych 
artykułach spożywczych. 

 Poprawnie wymawia dźwięk 
/z/. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
podaje upodobania, wyraża 
opinie, udziela i uzyskuje 
informacje, wyraża emocje. 

 Popełniając błędy, podaje 
upodobania, wyraża opinie, 
udziela i uzyskuje informacje, 
wyraża emocje. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
podaje upodobania, wyraża 
opinie, udziela i uzyskuje 
informacje, wyraża emocje. 

 Poprawnie podaje upodobania, 
wyraża opinie, udziela  
i uzyskuje informacje, wyraża 

emocje. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego 
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  

i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego  
i czytanego. 



 

UNIT 9 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
dane personalne, liczby 
(21‒99), alfabet, 
podstawowe przymiotniki, 
wyposażenie domu, 
popularne dyscypliny 
sportowe, zainteresowania, 
nazwy roślin i zwierząt. 

 Słabo zna i z trudem podaje 
formy twierdzące, przeczące  
i pytające czasowników: 

„byd” (to be), „mied” (to have 

got) oraz „lubid” (to like) w 

czasie Present Simple, 

przyimki miejsca, tryb 

rozkazujący, przedimki 

określone i nieokreślone. 

 Częściowo zna i umie podad 
dane personalne, liczby 
(21‒99), alfabet, 
podstawowe przymiotniki, 
wyposażenie domu, 
popularne dyscypliny 
sportowe, zainteresowania, 
nazwy roślin i zwierząt. 

 Częściowo zna i z trudem 
podaje formy twierdzące, 
przeczące i pytające 
czasowników: „byd” (to be), 
„mied” (to have got)  oraz 
„lubid” (to like) w czasie 
Present Simple, przyimki 
miejsca, tryb rozkazujący, 
przedimki określone  
i nieokreślone. 

 W większości zna i umie 
podad dane personalne, 
liczby (21‒99), alfabet, 
podstawowe przymiotniki, 
wyposażenie domu, 
popularne dyscypliny 
sportowe, zainteresowania, 
nazwy roślin i zwierząt. 

 W większości zna i podaje 
formy twierdzące, 
przeczące i pytające 
czasowników: „byd” (to be), 
„mied” (to have got)  oraz 
„lubid” (to like) w czasie 
Present Simple, przyimki 
miejsca, tryb rozkazujący, 
przedimki określone i 
nieokreślone 

 Zna i umie podad dane 
personalne, liczby (21‒99), 
alfabet, podstawowe 
przymiotniki, wyposażenie 
domu, popularne dyscypliny 
sportowe, zainteresowania, 
nazwy roślin i zwierząt. 

 Zna i podaje formy twierdzące, 
przeczące i pytające 
czasowników: „byd” (to be), 
„mied” (to have got)  oraz 
„lubid” (to like) w czasie 
Present Simple, przyimki 
miejsca, tryb rozkazujący, 
przedimki określone  
i nieokreślone. 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje, pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje w nim 
potrzebne informacje. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie. 
samodzielnie wyszukuje w 
nim potrzebne informacje. 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  

w nim potrzebne informacje. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje, pomimo pomocy 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje w nim 
potrzebne informacje. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje w 
nim potrzebne informacje. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje w 

nim potrzebne informacje. 



nauczyciela. 
 Ma trudności z rozumieniem 

ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców, pomimo 
pomocy nauczyciela. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
tworzy wypowiedź na temat 
aktywności fizycznej. 

 Popełniając błędy, tworzy 
wypowiedź na temat 
aktywności fizycznej. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
tworzy wypowiedź na temat 
aktywności fizycznej. 

 Poprawnie tworzy wypowiedź 
na temat aktywności fizycznej. 

Mówienie  Z trudem  opisuje miejsca, 
osoby, mówi o 
upodobaniach. 

 Z trudem wymawia i 
rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. 

 Dośd poprawnie opisuje 
miejsca, osoby, mówi o 
upodobaniach. 

 Popełniając błędy, wymawia i 
rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/ . 

 Zazwyczaj poprawnie 
opisuje miejsca, osoby, 
mówi o upodobaniach. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wymawia i rozróżnia 
dźwięki: /i:/, /ɪ/. 

 Poprawnie opisuje miejsca, 
osoby, mówi o upodobaniach. 

 Poprawnie wymawia i 
rozróżnia dźwięki: /i:/, /ɪ/. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
podaje wiek, wyraża 
gratulacje, emocje, uczucia, 
zachwyt, udziela i uzyskuje 
informacje, wyraża prośby, 
odpowiada na prośby. 

 Popełniając błędy, podaje 
wiek, wyraża gratulacje, 
emocje, uczucia, zachwyt, 
udziela i uzyskuje informacje, 
wyraża prośby, odpowiada na 
prośby. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
podaje wiek, wyraża 
gratulacje, emocje, uczucia, 
zachwyt, udziela i uzyskuje 
informacje, wyraża prośby, 
odpowiada na prośby. 

 Poprawnie podaje wiek, 
wyraża gratulacje, emocje, 
uczucia, zachwyt, udziela i 
uzyskuje informacje, wyraża 
prośby, odpowiada na prośby. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego          
i czytanego 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  

 z tekstu słuchanego  
i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego         
i czytanego. 

 

 

 

 

 



KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 
PIĄTEJ 

 Evolution plus 2             

    

KRYTERIA OCENIANIA 

 

 

Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeo Nowej Podstawy Programowej  

i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie, mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen 2–5, nie 

uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeo, który wykracza poza wymagania na ocenę bardzo dobrą, zaś 

uczeo, który nie spełnia wymagao na ocenę dopuszczającą, otrzymuje ocenę niedostateczną.  

 

Poniższe kryteria oceniania są jedynie sugerowanym systemem oceny pracy uczniów i mogą one zostad dostosowane przez nauczyciela  

do własnych potrzeb, wynikających z możliwości klas, z którymi pracuje oraz przyjętego w szkole wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 

 

2 3 4 5 

 

UNIT 1 

 

Ocena 



Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 

dane osobowe, miejsce 

zamieszkania, nazwy 

członków rodziny oraz 

popularnych zawodów, 

nazwy artykułów 

spożywczych, nazwy 

urządzeń elektronicznych 

i gadżetów. 

 Słabo zna i z trudem 

wymienia zainteresowania. 

 Słabo zna i z trudem tworzy 

formy twierdzące, przeczące 

i pytające z czasownikami:  

„być” (be) i „mieć” (have 

got). 

 Słabo zna i z trudem stosuje 

przymiotniki dzierżawcze  

i dopełniacz saksoński. 

 Ma trudności z poprawnym 
użyciem zaimków pytających 
What, Where, Whose, How 
old oraz przedimków 
nieokreślonych (a, an). 

 Z trudem rozróżnia 
rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne. 

 Częściowo zna i umie podać  

dane osobowe, miejsce 

zamieszkania, nazwy 

członków rodziny oraz 

popularnych zawodów, 

nazwy artykułów 

spożywczych, nazwy 

urządzeń elektronicznych  

i gadżetów. 

 Częściowo zna i umie 

wymienić zainteresowania. 

 Częściowo zna i z trudem 

tworzy formy twierdzące, 

przeczące i pytające  

z czasownikami: „być” (be)  

i „mieć” (have got). 

 Częściowo zna przymiotniki 

dzierżawcze oraz zasady 

użycia dopełniacza 

saksońskiego, ma problemy 

z ich zastosowaniem.  

  Ma niewielkie trudności  
z poprawnym użyciem 

zaimków pytających What, 

Where, Whose, How old oraz 

przedimków nieokreślonych 

(a, an). 

 Częściowo rozróżnia 
rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne. 

 W większości zna i umie 

podać dane osobowe, 

miejsce zamieszkania, nazwy 

członków rodziny oraz 

popularnych zawodów, 

nazwy artykułów 

spożywczych, nazwy 

urządzeń elektronicznych  

i gadżetów. 

 W większości zna i umie 

wymienić zainteresowania. 

 W większości zna i umie 

podać formy twierdzące, 

przeczące i pytające  

z czasownikami: „być” (be) 

i „mieć” (have got).  

 Zna przymiotniki 

dzierżawcze oraz zasady 

użycia dopełniacza 

saksońskiego, ma problemy 

z ich zastosowaniem . 

 Z reguły poprawnie używa 
zaimków pytających What, 
Where, Whose, How old oraz  
przedimków nieokreślonych 
(a, an). 

 W większości rozróżnia 
rzeczowniki policzalne  
i niepoliczalne. 

 Zna i poprawnie podaje  

   dane osobowe, miejsce 

zamieszkania, nazwy 

członków rodziny oraz 

popularnych zawodów, 

nazwy artykułów 

spożywczych, nazwy 

urządzeń elektronicznych  

    i gadżetów. 

 Zna i swobodnie wymienia 

zainteresowania. 

 Zna i swobodnie podaje 

formy twierdzące, przeczące 

i pytające z czasownikami:  

„być” (be) i „mieć” (have   

got) . 

 Zna przymiotniki 

dzierżawcze oraz zasady 

użycia dopełniacza 

saksońskiego, poprawnie ich 

używa. 

 Zna zaimki pytające oraz 

przedimki nieokreślone (a, 

an) i poprawnie je stosuje. 

 Zawsze rozróżnia 

rzeczowniki policzalne 

 i niepoliczalne. 

 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje 



wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 
 

samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 

w nim potrzebne informacje. 
 

Słuchanie  Ma trudności  
z rozumieniem tekstu 
słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma znaczne trudności  
z rozumieniem ogólnego 
sensu tekstu oraz intencji 
rozmówców. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 
 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje w 
nim potrzebne informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 
 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje 
rozmówców. 
 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje przedmioty, stan 
posiadania i potrawy. 

 Popełniając błędy, opisuje 
przedmioty, stan posiadania  
i potrawy. 

 Popełniając nieliczne błędy,  
opisuje przedmioty, stan 

posiadania i potrawy. 

 Poprawnie, stosując 
rozbudowane słownictwo, 
opisuje przedmioty, stan 
posiadania i potrawy. 

Mówienie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje ludzi i przedmioty, 
określa położenie obiektów. 

 Ma znaczne trudności  
z odgrywaniem dialogów. 

 Z trudem wymawia dźwięk 
/ɜ:/. 

 Popełniając błędy, opisuje 
ludzi i przedmioty, określa 
położenie przedmiotów. 

 Ma trudności z odgrywaniem 
dialogów. 

 Popełniając błędy, wymawia 
dźwięk /ɜ:/. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje ludzi i przedmioty, 
określa położenie obiektów. 

 Nie ma większych 
problemów z odgrywaniem 
dialogów. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wymawia dźwięk /ɜ:/. 

 Poprawnie, stosując 
rozbudowane słownictwo,  
opisuje ludzi i przedmioty, 
określa położenie obiektów. 

 Poprawnie odgrywa dialogi. 
 Poprawnie wymawia dźwięk 

/ɜ:/. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
przedstawia siebie oraz 
członków rodziny, podaje 
wiek i miejsce zamieszkania, 
prosi o informacje, udziela 
informacji, mówi, co 

 Popełniając błędy, 
przedstawia siebie oraz 
członków rodziny, podaje 
wiek i miejsce zamieszkania, 
prosi o informacje, udziela 
informacji, mówi, co 

 Popełniając nieliczne błędy, 
przedstawia siebie oraz 
członków rodziny, podaje 
wiek i miejsce zamieszkania, 
prosi o informacje, udziela 
informacji, mówi, co 

 Poprawnie przedstawia 
siebie oraz członków 
rodziny, podaje wiek oraz 
miejsce zamieszkania,  prosi 
o informacje, udziela 
informacji, mówi, co 



posiada, czego nie posiada, 
podaje swoje upodobania. 

posiada, czego nie posiada, 
podaje swoje upodobania. 

posiada, czego nie posiada, 
podaje swoje upodobania. 

posiada, czego nie posiada, 
podaje swoje upodobania. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego  
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  
i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  
i czytanego. 

 Bez problemów przekazuje 

informacje uzyskane  

z tekstu słuchanego  

i czytanego. 

 

UNIT 2 

 

Znajomość środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 

nazwy sklepów i artykułów 

spożywczych, rozmiary 

(ubrań), słownictwo 

związane ze zdrowym 

odżywianiem i formą 

spędzania czasu wolnego 

(koncert). 

 Zna zastosowanie, jednak 

ma trudności z użyciem 

konstrukcji There is/There 

are. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 

określniki ilościowe: some, 

any, a lot of oraz 

przymiotniki dzierżawcze. 

 Ma duże trudności  

z rozróżnianiem 

rzeczowników policzalnych  

i niepoliczalnych. 

 Zna, ale z trudem rozróżnia 

 Niezbyt dobrze zna  

i przy pomocy nauczyciela 

podaje nazwy sklepów  

i artykułów spożywczych, 

rozmiary (ubrań), 

słownictwo związane  

ze zdrowym odżywianiem  

i formą spędzania czasu. 

wolnego (koncert). 

 Zna zastosowanie, czasami 

ma problemy z użyciem 

konstrukcji There is/There 

are. 

 Niezbyt dobrze zna, przy 

pomocy nauczyciela stosuje 

określniki ilościowe: some, 

any, a lot of oraz 

przymiotniki dzierżawcze. 

 Ma trudności  

z rozróżnianiem 

rzeczowników policzalnych 

 W większości zna i umie 

podać nazwy sklepów  

i artykułów spożywczych, 

rozmiary (ubrań), 

słownictwo związane  

ze zdrowym odżywianiem  

i formą spędzania czasu 

wolnego (koncert). 

 Zna zastosowanie i 

zazwyczaj poprawnie buduje 

zdania twierdzące, przeczące  

i pytające z konstrukcją 

There is/There are. 

 Zna i przeważnie poprawnie 

stosuje określnik ilościowe: 

some, any, a lot of oraz 

przymiotniki dzierżawcze. 

 Nie ma większych trudności  

z rozróżnianiem 

rzeczowników policzalnych  

i niepoliczalnych. 

 Zna i bezbłędnie wymienia 

nazwy sklepów i artykułów 

spożywczych, rozmiary 

(ubrań), słownictwo 

związane ze zdrowym 

odżywianiem i formą 

spędzania czasu wolnego 

(koncert). 

 Zna zastosowanie  

i poprawnie buduje zdania 

twierdzące, przeczące oraz 

pytające z konstrukcją There 

is/There are. 

 Zna i poprawnie stosuje 

określniki ilościowe: some, 

any, a lot of oraz 

przymiotniki dzierżawcze. 

 Z łatwością rozróżnia 

rzeczowniki policzalne 

 i niepoliczalne. 

 Zna i rozróżnia zaimki 



zaimki pytające How much, 
How many. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 

zaimki osobowe w formie 

dopełnienia. 

 i niepoliczalnych. 

 Zna i częściowo rozróżnia 
zaimki pytające How much, 
How many. 

 Niezbyt dobrze zna i często 

błędnie stosuje zaimki 

osobowe w formie 

dopełnienia. 

 Zna i przeważnie rozróżnia 
zaimki pytające How much, 
How many. 

 Zna zastosowanie  

i najczęściej poprawnie 

używa zaimków osobowych  

w formie dopełnienia. 

pytające How much, How 
many. 

 Zna i poprawnie stosuje 

zaimki osobowe w formie 

dopełnienia. 
 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Często błędnie rozpoznaje 
rodzaje tekstów. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne 
informacje. 

 Z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje różne rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 W większości rozpoznaje 
różne rodzaje tekstów. 
 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje 
w nim potrzebne 
informacje. 

 Bez problemów rozpoznaje 
różne rodzaje tekstów. 
 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
znaczenia zwrotów dnia 
codziennego. 

 Ma trudności ze wskazaniem 
intencji rozmówcy. 

 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
z rozpoznawaniem sytuacji 

komunikacyjnych. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje  
w nim potrzebne 
informacje. 

 Częściowo rozumie 
znaczenie zwrotów dnia 
codziennego. 

 Częściowo właściwie 
wskazuje intencje 
rozmówcy. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu, z pomocą 
nauczyciela rozpoznaje 
sytuacje komunikacyjne. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Zazwyczaj rozumie znaczenie 
zwrotów dnia codziennego. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozumie intencje rozmówcy 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i rozpoznaje 
sytuacje komunikacyjne. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 
informacje. 

 Bez trudu rozumie 
znaczenie zwrotów dnia 
codziennego. 

 Zawsze bez trudu rozumie 
intencje rozmówcy. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i bez problemów 
rozpoznaje sytuacje 
komunikacyjne. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje miejsca i sposoby 

 Popełniając błędy, opisuje 
miejsca i sposoby zdrowego 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje miejsca i sposoby 

 Poprawnie opisuje miejsca  



zdrowego odżywiania. odżywiania. zdrowego odżywiania. i sposoby zdrowego 

odżywiania. 

Mówienie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje miejsca. 

 Ma znaczne trudności  
z odgrywaniem dialogów. 

 Z trudem wymawia dźwięk 
/ð/  . 

 Popełniając błędy, opisuje 
miejsca. 

 Ma trudności z 
odgrywaniem dialogów. 

 Popełniając błędy, 
wymawia dźwięk /ð/. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje miejsca. 

 Nie ma większych 
problemów z odgrywaniem 
dialogów. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wymawia dźwięk /ð/.  

 Poprawnie opisuje miejsca. 
 Poprawnie odgrywa dialogi. 
 Poprawnie wymawia dźwięk 

 /ð /. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
wyraża możliwości, wyraża 
prośby i podziękowania,  
udziela i uzyskuje 
informacje, wyraża emocje, 
upodobania. 

 Popełniając błędy, wyraża 
możliwości, wyraża prośby i 
podziękowania, udziela i 
uzyskuje informacje, 
wyraża emocje, 
upodobania. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wyraża możliwości, wyraża 
prośby i podziękowania,  
udziela i uzyskuje 
informacje, wyraża emocje, 
upodobania. 

 Z łatwością wyraża 
możliwości, wyraża prośby  
i podziękowania, udziela  

i uzyskuje informacje, 

wyraża emocje, 

upodobania. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  

i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 

UNIT 3 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
dane personalne oraz 
słownictwo potrzebne do 
opisania czynności życia 

 Częściowo zna i umie podad 
dane personalne oraz 
słownictwo potrzebne do 
opisania czynności życia 

 W większości zna i umie 
podad dane personalne oraz 
słownictwo potrzebne do 
opisania czynności życia 

 Bez trudu podaje dane 
personalne, zna i używa 
słownictwa potrzebnego do 
opisania czynności życia 



codziennego i sposobów 
spędzania czasu wolnego. 

 Słabo zna i z trudem pyta  
o czas oraz podaje godziny. 

 Słabo zna zastosowanie 
czasu Present Simple  
i z trudem tworzy zdania 
twierdzące, przeczące  
i pytające w tym czasie.  

 Słabo zna i często 
niewłaściwie stosuje 
przyimki czasu.  

 Ma trudności  
z rozróżnianiem pytao 

ogólnych i szczegółowych  

w czasie Present Simple. 

codziennego i sposobów 
spędzania czasu wolnego. 

 Częściowo zna i z trudem 
pyta o czas oraz podaje 
godziny. 

 Częściowo zna zastosowanie 
czasu Present Simple, 
podczas tworzenia zdao 
twierdzących, przeczących  
i pytających popełnia liczne 

błędy. 

 Częściowo zna, ale często 
niewłaściwie stosuje 
przyimki czasu.  

 Z pomocą nauczyciela 
rozróżnia pytania ogólne  
i szczegółowe w czasie 

Present Simple. 

codziennego i sposobów 
spędzania czasu wolnego. 

 W większości wie jak zapytad 
o czas i podawad godziny. 

 W większości zna  
i zazwyczaj poprawnie używa 
czasu Present Simple, 
podczas tworzenia zdao  
zazwyczaj nie popełnia 

błędów. 

 Zna i najczęściej poprawnie 
stosuje przyimki czasu  

 Zazwyczaj poprawnie 
rozróżnia pytania ogólne  
i szczegółowe w czasie 

Present Simple. 

codziennego i sposobów 
spędzania czasu wolnego.  

 Zna i umie pytad o czas oraz 
podawad godziny. 

 Zna i poprawnie stosuje czas 
Present Simple, z łatwością 
buduje zdania twierdzące, 
przeczące i pytające w tym 
czasie. 

 Zna i poprawnie stosuje 
przyimki czasu. 

 Poprawnie rozróżnia pytania 
ogólne i szczegółowe  
w czasie Present Simple. 

 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Często błędnie rozpoznaje 
rodzaje tekstów. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje różne rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Zazwyczaj rozpoznaje różne 
rodzaje tekstów. 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje 
 w nim potrzebne 
informacje. 

 Bez problemów rozpoznaje 
różne rodzaje tekstów. 

Słuchanie  Ma trudności  
z rozumieniem tekstu 
słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Dzięki wskazówkom 
nauczyciela rozumie zwroty 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Najczęściej rozumie 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rozumie znaczenie zwrotów 
dnia codziennego. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 



 Napotyka znaczne trudności 
przy rozumieniu zwrotów 
dnia codziennego.  

 Ma trudności  
z rozumieniem ogólnego 
sensu tekstu oraz intencji 
rozmówców. 

 Ma liczne problemy  
z rozpoznawaniem sytuacji 
komunikacyjnych. 

dnia codziennego.  
 Częściowo rozumie ogólny 

sens tekstu oraz intencje 
rozmówców. 

 Ma problemy  
z rozpoznawaniem sytuacji 
komunikacyjnych. 

znaczenie zwrotów dnia 
codziennego.  

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu oraz intencje 
rozmówców. 

 Nie ma większych 
problemów z 
rozpoznawaniem sytuacji 
komunikacyjnych. 

tekstu i intencje rozmówców. 
 Rozpoznaje sytuacje 

komunikacyjne. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje czynności dnia 
codziennego i sposoby 
spędzania czasu wolnego. 

 Popełnia błędy, używając 
podstawowego słownictwa 
do opisania czynności dnia 
codziennego i sposobów 
spędzania czasu wolnego. 

 Popełnia nieliczne błędy, 
opisując czynności dnia 
codziennego i sposoby 
spędzania czasu wolnego. 

 Używając rozbudowanego 
słownictwa, poprawnie 
opisuje czynności dnia 
codziennego i sposoby 
spędzania czasu wolnego. 

Mówienie  W niewielkim stopniu 
opisuje czynności dnia 
codziennego i sposoby 
spędzania czasu wolnego. 

 Ma duże problemy  
z odgrywaniem dialogów. 

 Z trudem wymawia dźwięk  
/θ/ . 

 Opisuje czynności dnia 
codziennego i sposoby 
spędzania czasu wolnego, ale 
popełnia błędy. 

 Sporadycznie ma problemy  
z odgrywaniem dialogów. 

 Popełniając błędy, wymawia 
dźwięk /θ/. 

 Zazwyczaj poprawnie opisuje 
czynności dnia codziennego  
i sposoby spędzania czasu 

wolnego. 

 Nie ma większych 
problemów z odgrywaniem 
dialogów. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wymawia dźwięk /θ/. 

Uużywając rozbudowanego 

słownictwa, poprawnie 

opisuje czynności dnia 

codziennego i sposoby 

spędzania czasu wolnego. 

 Swobodnie, bez problemów 
odgrywa dialogi. 

 Poprawnie wymawia dźwięk  
/ θ/ . 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy,  
wyraża sugestie, reaguje na 

propozycje, określa czas, 

udziela i uzyskuje informacje, 

wyraża emocje i opinie, 

 Popełniając błędy, wyraża 
sugestie, reaguje na 
propozycje, określa czas, 
udziela i uzyskuje informacje, 
wyraża emocje i opinie, 
podaje upodobania. 

 Popełniając nieliczne błędy,  
wyraża sugestie, reaguje na 

propozycje, określa czas, 

udziela i uzyskuje informacje, 

wyraża emocje i opinie, 

 Poprawnie wyraża sugestie, 
reaguje na propozycje, 
określa czas, udziela  
i uzyskuje informacje, wyraża 

emocje i opinie, podaje 

upodobania. 



podaje upodobania. podaje upodobania. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego 
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego 
i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego  
i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego  
i czytanego. 

 

UNIT 4 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
opis wyposażenia domu, 
obowiązki domowe, 
obowiązki szkolne, zzynności 
dnia codziennego, dni 
tygodnia, obiekty  
w mieście, słownictwo 
potrzebne do wskazywania 
drogi, słownictwo związane 
ze światem przyrody. 

 Słabo zna i z trudem tworzy 
zdania twierdzące, przeczące  
i pytające z czasownikiem 
„musied” (have to). 

 Rzadko pamięta o 
stosowaniu formy gerund z 
czasownikami wyrażającymi 
upodobania. 

 Słabo zna przysłówki 
częstotliwości i wyrażenia 
czasowe, ma duże trudności 
z określeniem miejsca 
przysłówków w zdaniu. 

 Częściowo zna i umie podad  
opis wyposażenia domu, 

obowiązki domowe, 

obowiązki szkolne, czynności 

dnia codziennego, dni 

tygodnia, obiekty  

w mieście, słownictwo 

potrzebne do wskazywania 

drogi, słownictwo związane 

ze światem przyrody. 

 Częściowo zna i tworzy 
zdania twierdzące, przeczące 
i pytające z czasownikiem 
„musied” (have to). 

 Sporadycznie pamięta 
o stosowaniu formy gerund  

z czasownikami 

wyrażającymi upodobania. 

 W większości zna i umie 
podad opis wyposażenia 
domu, obowiązki domowe, 
obowiązki szkolne, czynności 
dnia codziennego, dni 
tygodnia, obiekty  
w mieście, słownictwo 
potrzebne do wskazywania 
drogi, słownictwo związane 
ze światem przyrody. 

 W większości zna i tworzy 
zdania twierdzące, przeczące 
i pytające z czasownikiem 
„musied” (have to). 

 Najczęściej pamięta  
o stosowaniu formy gerund  

z czasownikami 

wyrażającymi upodobania. 

 Zna większośd przysłówków 
częstotliwości i wyrażeo 
czasowych, nie ma większych 

 Zna i umie podad opis 
wyposażenia domu, 
obowiązki domowe, 
obowiązki szkolne, czynności 
dnia codziennego, dni 
tygodnia, obiekty  
w mieście, słownictwo 
potrzebne do wskazywania 
drogi, słownictwo związane 
ze światem przyrody. 

 Zna i bez problemów tworzy 
zdania twierdzące, przeczące 
i pytające z czasownikiem 
„musied” (have to). 

 Zawsze pamięta  
o stosowaniu formy gerund  
z czasownikami 

wyrażającymi upodobania. 

 Zna przysłówki częstotliwości 
i wyrażenia czasowe, bez 

trudu określa miejsce 



 Z trudem tworzy zdania 
twierdzące, przeczące  
i pytające w czasie Present 
Simple. 
 

 

 Zna niektóre przysłówki 
częstotliwości i wyrażenia 
czasowe, ma  trudności z 
określeniem miejsca 
przysłówków w zdaniu. 

 Częściowo umie tworzyd 
zdania twierdzące, przeczące 
i pytające w czasie Present 
Simple. 
 

trudności  
z określeniem miejsca 

przysłówków w zdaniu. 

 Tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające w czasie 
Present Simple . 
 

przysłówków w zdaniu. 

 Bez problemów tworzy 
zdania twierdzące, przeczące 
i pytające w czasie Present 
Simple. 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 W większości przypadków 
nie rozpoznaje różnych 
rodzajów tekstów. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje różne rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Najczęściej poprawnie 
rozpoznaje różne rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie tekst czytany 
i samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rozpoznaje różne rodzaje 
tekstów, potrafi wskazad 
wyrażenia typowe dla 
poszczególnych tekstów. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 



 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców. 

 Ma problemy  
z rozpoznawaniem sytuacji 

komunikacyjnych. 

 

sens tekstu  i intencje 
rozmówców. 

 Z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje sytuacje 
komunikacyjne. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Najczęściej rozpoznaje 
sytuacje komunikacyjne. 

 Bez problemów rozpoznaje 
sytuacje komunikacyjne. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje częstotliwośd 
wykonywania czynności dnia 
codziennego, opisuje 
miejsce, opisuje zwierzęta. 

 Używając ubogiego 
słownictwa przedstawia 
swoje upodobania. 

 Popełniając błędy, opisuje 
częstotliwośd wykonywania 
czynności dnia codziennego, 
opisuje miejsce, opisuje 
zwierzęta. 

 Używając bardzo 
podstawowego słownictwa, 
opisuje swoje upodobania. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje częstotliwośd 
wykonywania czynności dnia 
codziennego, opisuje 
miejsce, opisuje zwierzęta. 

 Używając podstawowego 
słownictwa, opisuje swoje 
upodobania. 

 Poprawnie opisuje 
częstotliwośd wykonywania 
czynności dnia codziennego, 
opisuje miejsce, opisuje 
zwierzęta. 

 Używając rozbudowanego 
słownictwa, opisuje swoje 
upodobania. 

Mówienie  Popełniając dużą liczbę 
błędów, przedstawia swoje 
upodobania i opowiada  
o czynnościach życia 

codziennego. 

 Ma duże problemy  
z odgrywaniem dialogów. 

 Z trudem wymawia dźwięk  
/əu/. 

 Popełniając błędy, 
przedstawia swoje 
upodobania i opowiada o 
czynnościach życia 
codziennego. 

 Ma problemy z odgrywaniem 
dialogów. 

 Popełniając błędy, wymawia 
dźwięk / əu/. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
przedstawia swoje 
upodobania i opowiada  
o czynnościach życia 

codziennego. 

 Czasami popełnia drobne 
błędy podczas odgrywania 
dialogów. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wymawia dźwięk / əu/. 

 Poprawnie, używając 
bogatego słownictwa, 
przedstawia swoje 
upodobania i opowiada  
o czynnościach życia 

codziennego. 

 Swobodnie i bezbłędnie 
odgrywa dialogi. 

 Poprawnie wymawia dźwięk  
/ əu/. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
przedstawia swoje opinie  
i upodobania, wyraża prośby  
i podziękowania, wskazuje 

 Popełniając błędy, 
przedstawia swoje opinie  
i upodobania, wyraża prośby  
i podziękowania, wskazuje 

 Popełniając nieliczne błędy, 
przedstawia swoje opinie  
i upodobania, wyraża prośby  
i podziękowania, wskazuje 

 Poprawnie przedstawia 
swoje opinie i upodobania, 
wyraża prośby i 
podziękowania, wskazuje 



drogę, pyta o drogę, wyraża 
obowiązki, upodobania, 
udziela i uzyskuje informacje. 

 

drogę, pyta o drogę, wyraża 
obowiązki, upodobania, 
udziela i uzyskuje informacje. 

drogę, pyta o drogę, wyraża 
obowiązki, upodobania,  
udziela i uzyskuje informacje. 

drogę, pyta o drogę, wyraża 
obowiązki, upodobania, 
udziela  
i uzyskuje informacje. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego 
i czytanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego i czytanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego  
i czytanego. 

 

 

UNIT 5 

 



Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
zainteresowania, czynności 
życia codziennego,  
z trudem opisuje dom, 

pomieszczenia domu  

i ich wyposażenie, nazywa 

dyscypliny sportowe, sprzęt 

sportowy oraz czasowniki 

określające ruch. 

 Z trudem wymienia 
słownictwo dotyczące 
działalności charytatywnej. 

 Słabo zna i z trudem 
stosuje formy twierdzące, 
przeczące i pytające  
w czasach Present Simple  

i Present Continuous. 

 Z trudem rozróżnia 
zastosowanie czasów 
Present Simple i Present 
Continuous. 

 

 Częściowo zna i podaje 
zainteresowania, czynności 
życia codziennego, opisuje 
dom, pomieszczenia domu  
i ich wyposażenie, nazywa 

dyscypliny sportowe, sprzęt 

sportowy oraz czasowniki 

określające ruch. 

 Z pomocą nauczyciela 
wymienia słownictwo 
dotyczące działalności 
charytatywnej. 

 Częściowo zna i stosuje formy 
twierdzące, przeczące  
i pytające w czasach Present 

Simple  

i Present Continuous. 

 Częściowo rozróżnia 
zastosowanie czasów Present 
Simple i Present Continuous. 
 

 W większości zna  
i podaje zainteresowania, 
czynności życia codziennego, 
opisuje dom, pomieszczenia 
domu i ich wyposażenie, 
nazywa dyscypliny sportowe, 
sprzęt sportowy oraz 
czasowniki określające ruch. 

 Zna i stosuje słownictwo 
dotyczące działalności 
charytatywnej. 

 W większości zna i stosuje 
formy twierdzące, przeczące  
i pytające w czasach Present 
Simple i Present Continuous. 

 Przeważnie rozróżnia 
zastosowanie czasów Present 
Simple i Present Continuous. 

 Zna i umie podad 
zainteresowania, czynności 
życia codziennego, opisad 
dom, pomieszczenia domu  
i ich wyposażenie, nazywad 

dyscypliny sportowe, sprzęt 

sportowy oraz czasowniki 

określające ruch. 

 Swobodnie stosuje 
słownictwo dotyczące 
działalności charytatywnej. 

 Zna i stosuje formy 
twierdzące, przeczące  
i pytające w czasach Present 
Simple i Present Continuous. 

 Bez problemów rozróżnia 
zastosowanie czasów Present 
Simple i Present Continuous. 

 

Czytanie  Ma trudności  
z rozumieniem tekstu 
czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo 
pomocy nauczyciela. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą nauczyciela 
wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Czasami ma problemy 
z rozpoznawaniem rodzajów 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rzadko ma problemy  
z rozpoznawaniem rodzajów 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Poprawnie rozpoznaje różne 
rodzaje tekstów. 



 Ma problemy  
z rozpoznawaniem 

rodzajów tekstów. 

tekstów. tekstów. 

Słuchanie  Ma trudności  
z rozumieniem tekstu 

słuchanego, z trudem 

odnajduje potrzebne 

informacje pomimo 

pomocy nauczyciela. 

 Ma problemy  
z rozumieniem ogólnego 

sensu tekstu.  

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu. 

 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu . 
 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje czynności. 

 Popełniając błędy, opisuje 
czynności. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje czynności. 

 Poprawnie opisuje czynności. 

Mówienie  Ma problemy  
z odgrywaniem dialogów. 

 Z trudem wymawia dźwięk  
   /eɪ/ . 

 Czasami ma problemy  
z odgrywaniem dialogów. 

 Popełniając błędy, wymawia 
dźwięk /eɪ/ . 

 Nie ma większych 
problemów z odgrywaniem 
dialogów. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wymawia dźwięk /eɪ/ . 

 Swobodnie odgrywa dialogi. 
 Poprawnie wymawia dźwięk  

/eɪ/ . 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy,  
wyraża preferencje, opinie  

i emocje, sugeruje, udziela  

i uzyskuje informacje. 

 Popełniając błędy, wyraża 
preferencje, opinie i emocje, 
sugeruje, udziela  
i uzyskuje informacje. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wyraża preferencje, opinie  
i emocje, sugeruje, udziela  

i uzyskuje informacje . 

 Poprawnie wyraża 
preferencje, opinie, emocje, 
sugeruje, udziela i uzyskuje 
informacje. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu 
słuchanego.  



 

 

 

 

 

UNIT 6 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem opisuje 
zainteresowania, czynności 
życia codziennego i sposoby 
spędzania czasu wolnego. 

 Słabo zna i z trudem wymienia 
typy filmów i programów 
telewizyjnych, gatunki 
muzyczne oraz instrumenty 
muzyczne. 

 Ma trudności z tworzeniem  
formy twierdzącej, przeczącej  
i pytającej czasowników  
w czasach Present Simple  

i Present Continuous. 

 Ma duże problemy  
z porównaniem czasów 

Present Simple i Present 

 Częściowo zna i umie podad 
słownictwo potrzebne do 
opisania zainteresowao, 
czynności życia 
codziennego i form 
spędzania czasu wolnego. 

 Częściowo umie nazywad 
typy filmów i programów 
telewizyjnych, gatunki 
muzyczne oraz instrumenty 
muzyczne. 

 Częściowo zna i umie 
utworzyd formę 
twierdzącą, przeczącą i 
pytającą czasowników w 
czasach Present Simple i 
Present Continuous. 

 Ma problemy  
z porównaniem czasów 

Present Simple i Present 

 W większości zna  
i umie podad słownictwo 
potrzebne do opisania 
zainteresowao, czynności  
życia codziennego i form 
spędzania czasu wolnego. 

 Najczęściej poprawnie 
nazywa typy filmów oraz 
programów telewizyjnych, 
gatunki muzyczne   
i instrumenty muzyczne. 

 W większości poprawnie 
tworzy formę twierdzącą, 
przeczącą i pytającą 
czasowników w czasach 
Present Simple, Present 
Continuous. 

 Zazwyczaj poprawnie 
porównuje czasy Present 

 Zna i umie podad słownictwo 
potrzebne do opisania 
zainteresowao, czynności życia 
codziennego i form spędzania 
czasu wolnego. 

 Poprawnie podaje typy filmów 
i programów telewizyjnych, 
gatunki muzyczne oraz 
instrumenty muzyczne. 

 Zna i umie podad formę 
twierdzącą, przeczącą 
i pytającą czasowników  
w czasach Present Simple,  

Present Continuous. 

 Bez problemów  porównuje 
czasy Present Simple oraz 
Present Continuous. 

 Poprawnie stosuje formy czasu 
Present Continuous  



Continuous. 

 Popełnia liczne błędy, stosując 
czas Present Continuous  
w odniesieniu do przyszłości. 

 Słabo zna wyrażenia czasowe 
używane z czasem Present 

Continuous. 

 

 

Continuous. 

 Z trudem używa czasu 
Present Continuous   
w odniesieniu do 

przyszłości. 

 Zna niektóre wyrażenia 
czasowe używane z czasem 
Present Continuous. 

 

Simple oraz Present 
Continuous. 

 Popełnia błędy stosując 
czas Present Continuous  
w odniesieniu do 
przyszłości. 

 Zna większośd wyrażeo 
czasowych używanych  
z czasem Present 

Continuous. 

w odniesieniu do przyszłości. 
 Zna wyrażenia czasowe 

używane z czasem Present 
Continuous. 
 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma problemy z 
rozpoznawaniem rodzajów 
tekstów.  

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne 
informacje. 

 Czasami ma problemy  
z rozpoznawaniem 
rodzajów tekstów.  

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne 
informacje. 

 Przeważnie poprawnie 
rozpoznaje różne rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Z łatwością rozpoznaje rodzaje 
tekstów. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
znaczenia zwrotów dnia 
codziennego. 

 Ma problemy z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje  
w nim potrzebne 
informacje. 

 Czasami ma trudności  
z rozumieniem znaczenia 

zwrotów dnia codziennego. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Zazwyczaj nie ma trudności 
z rozumieniem znaczenia 
zwrotów dnia codziennego. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu.  

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Bez trudu rozumie znaczenie 
zwrotów dnia codziennego. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu. 

 Poprawnie wskazuje intencje 
rozmówców. 



 Z pomocą nauczyciela 
potrafi podad intencje 
rozmówców. 

 Najczęściej poprawnie 
wskazuje intencje 
rozmówców. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje czynności dnia 
codziennego oraz ulubionych 
kompozytorów. 

 Popełniając błędy, opisuje 
czynności dnia codziennego 
oraz ulubionych 
kompozytorów. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje czynności dnia 
codziennego oraz 
ulubionych kompozytorów. 

 Poprawnie opisuje czynności 
dnia codziennego oraz 
ulubionych kompozytorów. 

Mówienie  Popełniając dużą liczbę 
błędów, opisuje czynności dnia 
codziennego i przedstawia 
swoje upodobania. 

 Popełnia liczne błędy, 
odgrywając dialogi. 

 Z trudem wymawia dźwięk  
/aɪ/. 

 Popełniając błędy, opisuje 
czynności dnia codziennego 
i przedstawia swoje 
upodobania. 

 Czasami popełnia błędy, 
odgrywając dialogi. 

 Popełniając błędy, 
wymawia dźwięk /aɪ/. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje czynności dnia 
codziennego i przedstawia 
swoje upodobania. 

 Bez większych problemów 
odgrywa dialogi 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wymawia dźwięk /aɪ/. 

 Poprawnie, używając 
rozbudowanego słownictwa, 
opisuje czynności dnia 
codziennego i przedstawia 
swoje upodobania. 

 Swobodnie odgrywa dialogi. 
 Poprawnie wymawia dźwięk  
  /aɪ/. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
wyraża podziękowania  
i prośby, opinie i emocje, 

upodobania, udziela i uzyskuje 

informacje. 

 Popełniając błędy, wyraża 
podziękowania  
i prośby, opinie i emocje, 

upodobania, udziela  

i uzyskuje informacje. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wyraża podziękowania  
i prośby, opinie i emocje, 

upodobania, udziela  

i uzyskuje informacje. 

 Poprawnie wyraża 
podziękowania  
i prośby, opinie i emocje, 

upodobania, udziela i uzyskuje 

informacje. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego.  

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego. 

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego.  

 

UNIT 7 

 



Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
nazwy pomieszczeo szkolnych, 
przedmiotów szkolnych, 
miesięcy, pór roku, słownictwo 
przydatne do opisywania 
krajobrazu i lokalizacji. 

 Ma problemy z opisywaniem 
czynności życia codziennego  
i form spędzania czasu 

wolnego. 

 Niezbyt dobrze zna 
słownictwo potrzebne do 
opisu świąt i obrzędów. 

 Słabo zna i z trudem podaje 
przyimki miejsca. 

 Słabo zna i z trudem tworzy 
zdania twierdzące, przeczące   
i pytające z czasownikami 
regularnymi oraz 
czasownikiem nieregularnym 
„byd” (be) w czasie Past 
Simple. 

 Częściowo zna i umie podad 
nazwy pomieszczeo 
szkolnych, przedmiotów 
szkolnych, miesięcy, pór 
roku, słownictwo przydatne 
do opisywania krajobrazu  
i lokalizacji. 

 Opisuje, z pomocą 
nauczyciela, czynności życia 
codziennego i formy 
spędzania czasu wolnego. 

 Częściowo zna słownictwo 
potrzebne do opisu świąt  
i obrzędów. 

 Częściowo zna przyimki 
miejsca. 

 Częściowo zna i z trudem 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające 
 z czasownikami 
regularnymi oraz z 
czasownikiem 
nieregularnym „byd” (be)  
w czasie Past Simple. 

 W większości zna  
i umie podad nazwy 
pomieszczeo szkolnych, 
przedmiotów szkolnych, 
miesięcy, pór roku, 
słownictwo przydatne do 
opisywania krajobrazu  
i lokalizacji. 

 Na ogół w sposób 
poprawny opisuje 
czynności życia 
codziennego i formy 
spędzania czasu wolnego. 

 W większości zna 
słownictwo potrzebne  
do opisu świąt i obrzędów. 

 Zna i najczęściej poprawnie 
stosuje przyimki miejsca. 

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające  
z czasownikami 

regularnymi oraz  

z czasownikiem 

nieregularnym „byd” (be)  

w czasie Past Simple. 

 Zna i umie podad nazwy 
pomieszczeo szkolnych, 
przedmiotów szkolnych, 
miesięcy, pór roku, słownictwo 
przydatne do opisywania 
krajobrazu i lokalizacji. 

 Poprawnie opisuje czynności 
życia codziennego i formy 
spędzania czasu wolnego. 

 Zna i wykorzystuje słownictwo 
potrzebne do opisu świąt  
i obrzędów. 

 Zna i bez trudu stosuje 
przyimki miejsca. 

 Zna i poprawnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące  
i pytające z czasownikami 
regularnymi oraz  
z czasownikiem nieregularnym 
„byd” (be) w czasie Past 
Simple. 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  

 Rozumie tekst czytany 
i samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 



informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 W większości nie rozpoznaje 
różnych rodzajów tekstów. 

w nim potrzebne 
informacje. 

 Z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje różne rodzaje 
tekstów. 

w nim potrzebne 
informacje. 

 Najczęściej poprawnie 
rozpoznaje różne rodzaje 
tekstów. 

 Rozpoznaje różne rodzaje 
tekstów, potrafi wskazad 
wyrażenia typowe dla 
poszczególnych tekstów. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma problemy z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje  
w nim potrzebne 
informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 
 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 
 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu i intencje rozmówców. 
 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, opisuje wydarzenia  
z przeszłości, przedstawia 

upodobania, opisuje święta. 

 Popełniając błędy, opisuje 
ludzi, przedmioty, miejsca, 
opisuje wydarzenia  
z przeszłości, przedstawia 

upodobania, opisuje 

święta. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje ludzi, przedmioty, 
miejsca, opisuje 
wydarzenia z przeszłości, 
przedstawia upodobania, 
opisuje święta. 

 Poprawnie opisuje ludzi, 
przedmioty, miejsca, opisuje 
wydarzenia z przeszłości, 
przedstawia upodobania, 
opisuje święta. 

Mówienie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje miejsca i czynności 
życia codziennego  
w przeszłości. 

 Z trudem odgrywa dialogi. 
 Wymowa koocówki /ed/ 

sprawia mu znaczne problemy. 

 Popełniając błędy, opisuje 
miejsca i czynności życia 
codziennego w przeszłości. 

 Z pomocą nauczyciela 
odgrywa dialogi. 

 Wymowa koocówki  
/ed/ sprawia mu problemy. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje miejsca i czynności 
życia codziennego  
w przeszłości. 

 W większości poprawnie 
odgrywa dialogi. 

 Wymowa koocówki/ed/ 
czasami sprawia mu 
problemy. 

 Poprawnie opisuje miejsca  
i czynności życia codziennego 

w przeszłości. 

 Swobodnie odgrywa dialogi. 
 Poprawnie wymawia 

koocówkę /ed/. 



Reagowanie  Popełniając liczne błędy , 
wyraża emocje, udziela  
i uzyskuje informacje. 

 Popełniając błędy, wyraża 
emocje, udziela i uzyskuje 
informacje. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wyraża emocje, udziela  
i uzyskuje informacje. 

 Poprawnie wyraża emocje, 
udziela i uzyskuje informacje. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego. 

 Bezbłędnie przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego. 

 

 

 

UNIT 8 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
dane osobowe, opisuje 
czynności dnia codziennego  
i formy spędzania czasu 

wolnego. 

 W niewielkim stopniu zna 
i stosuje słownictwo związane 
z obsługą komputera, 
programów komputerowych 
oraz sprzętem 
komputerowym. 

 Ma problemy z podawaniem  
i zapisywaniem dat.  

 Słabo zna słownictwo 
potrzebne do opisu świąt  

 Częściowo zna i umie podad 
dane osobowe, opisad 
czynności dnia codziennego 
i formy spędzania czasu 
wolnego. 

 W ograniczonym stopniu 
zna i stosuje słownictwo 
związane z obsługą 
komputera, programów 
komputerowych oraz 
sprzętem komputerowym. 

 Podając i zapisując daty 
popełnia liczne błędy. 

 Częściowo zna słownictwo 
potrzebne do opisu świąt  
i obrzędów. 

 W większości zna  
i umie podad dane 
osobowe, opisad czynności 
dnia codziennego i formy 
spędzania czasu wolnego. 

 W zadowalającym stopniu 
zna i stosuje słownictwo 
związane z obsługą 
komputera, programów 
komputerowych oraz 
sprzętem komputerowym. 

 Podając i zapisując daty, 
popełnia sporadyczne 
błędy. 

 W większości zna 
słownictwo potrzebne do 
opisu świat i obrzędów. 

 Zna i umie podad dane 
osobowe, opisad czynności 
dnia codziennego i formy 
spędzania czasu wolnego. 

 W stopniu dobrym zna  
i stosuje słownictwo związane 
z obsługą komputera, 
programów komputerowych 
oraz sprzętem 
komputerowym. 

 Bez problemów podaje  
i zapisuje daty. 

 Zna i swobodnie stosuje 
słownictwo potrzebne do 
opisu świąt i obrzędów. 

 Zna i umie podad czasowniki 
nieregularne i liczebniki 



i obrzędów. 

 Słabo zna i z trudem podaje 
czasowniki nieregularne  
i liczebniki porządkowe. 

 Z trudem tworzy zdania 
twierdzące, przeczące  
i pytające (ogólne  

i szczegółowe)  

z czasownikami regularnymi  

i nieregularnymi w czasie Past 

Simple. 

 

 

 Częściowo zna i umie podad 
czasowniki nieregularne i 
liczebniki porządkowe 

 Popełniając błędy, tworzy 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające 
(ogólne i szczegółowe)  
z czasownikami 

regularnymi  

i nieregularnymi w czasie 

Past Simple. 

 W większości zna  
i umie podad czasowniki 
nieregularne i liczebniki 
porządkowe 

 Zazwyczaj poprawne 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające 
(ogólne i szczegółowe)  
z czasownikami 

regularnymi  

i nieregularnymi  

w czasie Past Simple  

porządkowe. 
 Poprawnie tworzy zdania 

twierdzące, przeczące  
i pytające (ogólne  

i szczegółowe)  

z czasownikami regularnymi  

i nieregularnymi w czasie Past 

Simple. 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Z trudem rozpoznaje rodzaje 
tekstów. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Z pomocą nauczyciela 
rozpoznaje rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne 
informacje. 

 W większości poprawnie 
rozpoznaje rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie tekst czytany 
 i samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rozpoznaje rodzaje tekstów. 

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje  
w nim potrzebne 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 



nauczyciela. 
 Ma problemy z rozumieniem 

ogólnego sensu tekstu oraz 
intencji rozmówców. 

 Ma trudności  
z rozpoznawaniem sytuacji 
komunikacyjnych. 

informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Częściowo rozpoznaje 
sytuacje komunikacyjne. 

informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu i intencje 
rozmówców. 

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje sytuacje 
komunikacyjne. 

tekstu i intencje rozmówców. 
 Zawsze poprawnie rozpoznaje 

sytuacje komunikacyjne. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje czynności dnia 
codziennego z przeszłości, 
opisuje osoby, tworzy tekst 
użytkowy. 

 Popełniając błędy, opisuje 
czynności dnia codziennego 
z przeszłości, opisuje osoby, 
tworzy tekst użytkowy. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje czynności dnia 
codziennego z przeszłości, 
opisuje osoby, tworzy tekst 
użytkowy. 

 Poprawnie opisuje czynności 
dnia codziennego  
z przeszłości, opisuje osoby, 
tworzy tekst użytkowy. 

Mówienie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje czynności  
w przeszłości. 

 Popełniając liczne błędy, 
odgrywa dialogi. 

 Wymowa dźwięków  
/ɪ/ /i:/ sprawia mu znaczne 
problemy. 

 Popełniając błędy, opisuje 
czynności w przeszłości. 

 Z pomocą nauczyciela 
odgrywa dialogi. 

 Wymowa dźwięków 
 /ɪ/ /i:/ sprawia mu 
problemy. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje czynności  
w przeszłości. 

 W większości poprawnie 
odgrywa dialogi. 

 Wymowa dźwięków 
 /ɪ/ /i:/ sprawia mu   
nieznaczne problemy. 
 

 Poprawnie opisuje czynności w 
przeszłości. 

 Poprawnie i swobodnie 
odgrywa dialogi. 

 Wymowa dźwięków  
/ɪ/ /i:/ nie sprawia mu 
problemów. 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
podaje przyczyny zaistniałych 
sytuacji, opisuje problemy, 
proponuje rozwiązania, 
wyraża emocje, wyraża 
upodobania, prośby i 
podziękowania, udziela i 
uzyskuje informacje. 

 Popełniając błędy, podaje 
przyczyny zaistniałych 
sytuacji, opisuje problemy, 
proponuje rozwiązania, 
wyraża emocje, wyraża 
upodobania, prośby  
i podziękowania, udziela  

i uzyskuje informacje. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
podaje przyczyny 
zaistniałych sytuacji, 
opisuje problemy, 
proponuje rozwiązania, 
wyraża emocje, wyraża 
upodobania, prośby  
i podziękowania, udziela  

 Poprawnie podaje przyczyny 
zaistniałych sytuacji, opisuje 
problemy, proponuje 
rozwiązania, wyraża emocje, 
wyraża upodobania, prośby  
i podziękowania, udziela  

i uzyskuje informacje. 



i uzyskuje informacje . 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego.  

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego.  

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego.  

 Bezbłędnie przekazuje 
informacje uzyskane z tekstu 
słuchanego. 

 

 

UNIT 9 

 

Znajomość 

środków 

językowych 

 Słabo zna i z trudem podaje 
środki transportu, obiekty  
w mieście, kierunki świata, 

nazwy paostw, przedmioty 

oraz przymiotniki opisujące 

miejsca. 

 W ograniczonym stopniu, 
popełniając liczne błędy, 
opisuje czynności dnia 
codziennego. 

 Słabo zna i z trudem tworzy 

formy twierdzące, przeczące  

i pytające z czasownikami:  

„być” (be) i „mieć” (have got). 

 Słabo zna i z trudem stosuje 

określniki ilościowe: some, 

any, a lot of. 

 Ma duże trudności  

z rozróżnianiem rzeczowników 

policzalnych i niepoliczalnych. 

 Częściowo zna i umie podad 
środki transportu, obiekty 
w mieście, kierunki świata, 
nazwy paostw, przedmioty 
oraz przymiotniki opisujące 
miejsca. 

 W dostatecznym stopniu,  
z pomocą nauczyciela, 

opisuje czynności dnia 

codziennego. 

 Częściowo zna i z trudem 

tworzy formy twierdzące, 

przeczące i pytające  

z czasownikami: „być” (be)  

i „mieć” (have got). 

 Niezbyt dobrze zna, przy 

pomocy nauczyciela stosuje 

określniki ilościowe: some, 

any, a lot of. 

 Częściowo rozróżnia 

 W większości zna i umie 
podad środki transportu, 
obiekty w mieście, kierunki 
świata, nazwy paostw, 
przedmioty oraz 
przymiotniki opisujące 
miejsca. 

 W zadowalającym stopniu, 
opisuje czynności dnia 
codziennego. 

 W większości zna i umie 

podać formy twierdzące, 

przeczące i pytające  

z czasownikami: „być” (be) 

i „mieć” (have got) . 

 Zna i przeważnie 

poprawnie stosuje określnik 

ilościowe: some, any, a lot 

of. 

 W większości rozróżnia 
rzeczowniki policzalne  

 Zna i umie podad środki 
transportu, obiekty w mieście, 
kierunki świata, nazwy 
paostw, przedmioty oraz 
przymiotniki opisujące 
miejsca. 

 Poprawnie, stosując 
zaawansowane słownictwo, 
opisuje czynności dnia 
codziennego.  

 Zna i swobodnie podaje formy 

twierdzące, przeczące i 

pytające z czasownikami:  

„być” (be)  

i „mieć” (have got) . 

 Zna i poprawnie stosuje 

określniki ilościowe: some, 

any, a lot of. 

 Z łatwością rozróżnia 

rzeczowniki policzalne 

 i niepoliczalne. 



 Zna, ale z trudem rozróżnia 
zaimki pytające How much, 
How many. 

 Słabo zna i z trudem stosuje 
zaimki osobowe w formie 
dopełnienia. 

 Słabo zna i z trudem tworzy 
zdania twierdzące, przeczące  
i pytające z czasownikiem 
„musied” (have to). 

 Rzadko pamięta  
   o stosowaniu formy gerund  

z czasownikami wyrażającymi 

uczucia. 

 Popełnia liczne błędy, stosując 
czas Present Continuous  
w odniesieniu do przyszłości 

 Słabo zna przysłówki 
częstotliwości i wyrażenia 
czasowe. 

 Słabo zna i z trudem podaje 
formy twierdzące, przeczące  
i pytające czasowników  

w czasach Present Simple, 

Present Continuous, Past 

Simple. 

 

rzeczowniki policzalne  

i niepoliczalne. 

 Zna i częściowo rozróżnia 
zaimki pytające How much, 
How many. 

 Niezbyt dobrze zna i 

stosuje zaimki osobowe w 

formie dopełnienia. 

 Częściowo zna i tworzy 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z 
czasownikiem „musied” 
(have to). 

 Sporadycznie pamięta 
o stosowaniu formy gerund  
z czasownikami 

wyrażającymi uczucia. 

 Z trudem używa czasu 
Present Continuous   
w odniesieniu  

do przyszłości. 

 Zna niektóre przysłówki 
częstotliwości i wyrażenia 
czasowe. 

 Częściowo zna i z trudem 
podaje formy twierdzące, 
przeczące i pytające 
czasowników w czasach 
Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple. 

i niepoliczalne. 

 Zna i przeważnie rozróżnia 
zaimki pytające How much, 
How many. 

 Zna zastosowanie  
i najczęściej poprawnie 
używa zaimków osobowych  
w formie dopełnienia. 

 W większości zna i tworzy 
zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z 
czasownikiem „musied” 
(have to). 

 Najczęściej pamięta o 
stosowaniu formy gerund  
z czasownikami 
wyrażającymi uczucia. 

 Popełnia błędy, stosując 
czas Present Continuous  
w odniesieniu do 
przyszłości. 

 Zna większośd przysłówków 
częstotliwości i wyrażeo 
czasowych. 

 W większości zna i podaje 
formy twierdzące, 
przeczące i pytające 
czasowników w czasach 
Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple. 

 Zna i rozróżnia zaimki pytające 
How much, How many. 

 Zna i poprawnie stosuje zaimki 

osobowe w formie 

dopełnienia. 
 Zna i bez problemów tworzy 

zdania twierdzące, przeczące 
 i pytające z czasownikiem 
„musied” (have to). 

 Zawsze pamięta  
o stosowaniu formy gerund  
z czasownikami wyrażającymi 
uczucia. 

 Poprawnie stosuje formy czasu 
Present Continuous  
w odniesieniu do przyszłości. 

 Zna przysłówki częstotliwości 
i wyrażenia czasowe. 

 Zna i podaje formy twierdzące, 
przeczące i pytające 
czasowników w czasach 
Present Simple, Present 
Continuous, Past Simple. 
 



 

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
tekstu czytanego, z trudem 
wyszukuje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Z trudem rozpoznaje różne 
rodzaje tekstów. 

 Częściowo rozumie tekst 
czytany i z pomocą 
nauczyciela wyszukuje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Z pomocą nauczyciela, 
rozpoznaje rodzaje 
tekstów. 

 Rozumie większośd tekstu 
czytanego i przeważnie 
samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 W większości poprawnie 
rozpoznaje rodzaje 
tekstów. 
 

 Rozumie tekst czytany  
i samodzielnie wyszukuje  
w nim potrzebne informacje. 

 Rozpoznaje rodzaje tekstów. 
 

Słuchanie  Ma trudności  
z rozumieniem tekstu 
słuchanego, z trudem 
odnajduje potrzebne 
informacje pomimo pomocy 
nauczyciela. 

 Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu tekstu.  

 Ma trudności  
z rozpoznawaniem rodzajów 

sytuacji komunikacyjnych. 

 Częściowo rozumie tekst 
słuchany i z pomocą 
nauczyciela odnajduje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Częściowo rozumie ogólny 
sens tekstu.  

 Częściowo poprawnie 
rozpoznaje rodzaje sytuacji 
komunikacyjnych. 

 Rozumie większośd tekstu 
słuchanego i przeważnie 
samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne 

informacje. 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens tekstu.  

 Zazwyczaj poprawnie 
rozpoznaje rodzaje sytuacji 
komunikacyjnych. 

 Rozumie tekst słuchany  
i samodzielnie odnajduje  
w nim potrzebne informacje. 

 Zawsze rozumie ogólny sens 
tekstu. 

 Zawsze poprawnie  
rozpoznaje rodzaje 

 sytuacji komunikacyjnych. 

Pisanie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje codzienne czynności 
wykonywane na wakacjach, 
opisuje fotografie, opisuje 
wydarzenia z przeszłości, 
przedstawia swoje uczucia.  

 Popełniając błędy, opisuje 
codzienne czynności 
wykonywane na wakacjach, 
opisuje fotografie, opisuje 
wydarzenia z przeszłości, 
przedstawia swoje uczucia. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje codzienne 
czynności wykonywane  
na wakacjach, opisuje 

fotografie, opisuje 

wydarzenia z przeszłości, 

przedstawia swoje uczucia. 

 Poprawnie opisuje codzienne 
czynności wykonywane  
na wakacjach, opisuje 

fotografie, opisuje wydarzenia 

z przeszłości, przedstawia 

swoje uczucia. 



Mówienie  Popełniając liczne błędy, 
opisuje atrakcje turystyczne, 
przedmioty. 

 Wypowiada się sporadycznie, 
nie z własnej inicjatywy. 

 Popełnia liczne błędy 
odgrywając dialogi. 

 Wymowa dźwięków /æ/ /a/ 
sprawia mu znaczne problemy.  

 Popełniając błędy, opisuje 
atrakcje turystyczne, 
przedmioty. 

 Wypowiada się dośd 
chętnie, ale raczej 
niespójnie. 

 Sporadycznie popełnia 
błędy, odgrywając dialogi. 

 Wymowa dźwięków /æ/ 
/a/ sprawia mu problemy. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
opisuje atrakcje 
turystyczne, przedmioty. 

 Wypowiada się chętnie  
i dośd spójnie. 

 Najczęściej nie popełnia 
błędów, odgrywając 
dialogi. 

 Wymowa dźwięków /æ/ 
/a/ nie sprawia mu 
większych problemów. 

 Poprawnie opisuje atrakcje 
turystyczne, przedmioty. 

 Wypowiada się często  
i chętnie, zachowuje 
dokładnośd językową. 

 Swobodnie odgrywa dialogi. 
 Poprawnie wymawia dźwięki 

/æ/ /a/. 
 

Reagowanie  Popełniając liczne błędy, 
wyraża stan posiadania, 
wyraża emocje, upodobania, 
prośby i podziękowania, plany  
na przyszłośd i umiejętności, 
udziela i uzyskuje informacje. 

 Popełniając błędy, wyraża 
stan posiadania, wyraża 
emocje oraz upodobania, 
prośby i podziękowania, 
plany na przyszłośd oraz 
umiejętności, udziela  
i uzyskuje informacje. 

 Popełniając nieliczne błędy, 
wyraża stan posiadania, 
wyraża emocje oraz 
upodobania, prośby  
i podziękowania, plany  

na przyszłośd  

i umiejętności, udziela  

i uzyskuje informacje.  

 Poprawnie wyraża stan 
posiadania, wyraża emocje 
oraz upodobania, prośby  
i podziękowania, plany  
na przyszłośd i umiejętności, 
udziela i uzyskuje informacje. 

Przetwarzanie 

tekstu 

 W niewielkim stopniu 
przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego. 

 Częściowo przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego. 

 W większości przekazuje 
informacje uzyskane  
z tekstu słuchanego.  

 Przekazuje informacje 
uzyskane z tekstu słuchanego. 
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Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: 
Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jeśli nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą, czyli nie ma opanował podstawowej wiedzy i 
umiejętności określonych w nowej podstawie programowej (obowiązującej od września 2009 roku) a braki w wiadomościach i umiejętnościach 
uniemożliwiają dalszą naukę oraz nie potrafi wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności 
Ocena celująca podlega oddzielnym kryteriom, często określanym przez Przedmiotowe Systemy Oceniania i jest najczęściej oceną 
semestralną lub roczną, wystawianą na podstawie wytycznych MEN. 
 
Ogólne kryteria oceny projektów językowych przedstawione są w tabeli na stronie 2. 



SKY HIGH 2 
 

  

POZIOM PODSTAWOWY 

 

POZIOM PONADPODSTAWOWY 

 

 

OGÓLNE  

KRYTERIA 

OCENIANIA 

 

Ocena dopuszczająca 

 

☼ niewielka samodzielność 

☼ odtwórcza wiedza 

☼ skuteczne próby opanowania 

materiału 

☼ wiedza i umiejętności na 

poziomie minimalnym, 

umożliwiającym dalsze 

przyswajanie materiału 

 

 

Ocena dostateczna 

 

☼ wolne tempo wypowiedzi 

☼ proste zdania 

☼ właściwa reakcja językowa 

na prostą wypowiedź rozmówcy  

☼ poprawne mówienie  

z uwzględnieniem zasad 

właściwej wymowy, 

zapewniających zrozumienie 

wypowiedzi 

☼ dopuszczalne błędy 

językowe, które nie zakłócają 

rozumienia  

 

 

Ocena dobra 

 

☼ logiczna konstrukcja 

wypowiedzi 

☼ niezbyt urozmaicone 

konstrukcje do wyrażania opinii 

☼ błędy językowe, które nie 

zakłócają komunikacji; 

poprawna wymowa  

i intonacja 

☼ wypowiedź w pełni 

zrozumiała 

☼ poprawny wybór formy  

i stylu wypowiedzi 

 

 

Ocena bardzo dobra 

 

☼ wypowiedź ciekawa, 

płynna, bogata w treść 

i słownictwo 

☼ poprawna wymowa  

i intonacja, zbliżona  

do wypowiedzi rodzimych 

użytkowników języka 

☼ sporadyczne błędy 

językowe, które nie zakłócają 

komunikacji 

☼ wypowiedź w całości 

zrozumiała 

☼ bezbłędny wybór formy i 

stylu wypowiedzi 



 

 

OCENA  

PROJEKTÓW 

 

Projekt oparty o podstawowe 

słownictwo i wyrażenia. Praca 

w większości odtwórcza, 

zawierająca liczne błędy, które 

jednak nie zakłócają odbioru.  

 

 

Projekt zbudowany w oparciu o 

proste zdania. Praca 

zawierająca sporo błędów 

językowych. Widoczny większy 

stopień samodzielności. 

Ograniczone słownictwo. 

 

Praca ciekawa, ale nie 

wyczerpująca tematu i 

możliwości leksykalnych. 

Zdania proste, ale w większości 

poprawne. Pojedyncze błędy 

językowe. 

 

Praca bardzo interesująca, 

wykonana z dużą 

starannością. Wyczerpany 

temat i wykorzystane 

możliwości leksykalne. Użyte 

w pełni poprawne konstrukcje 

gramatyczne. 

 

Lekcje 21-25 
21   It's going to be fun.   22   Let's go swimming.   23   What are you doing on...? 

24   Young musicians   25   Revision 

Uczeo posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagao ogólnych w zakresie tematów: 

człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, kultura. 

Cele kształcenia  

z podstawy programowej 2009: 
OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Znajomośd środków językowych Zna i stosuje kilka 
podstawowych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje połowę 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje większośd 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

Uczeo rozumie bardzo proste i 
krótkie wypowiedzi ustne i 
pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Częściowo poprawnie  

rozwiązuje zadania na 

słuchanie i czytanie. 

W większości samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie i 

czytanie. 



Uczeo prosi o informacje. 

Uczeo opowiada o czynnościach 

życia codziennego. 

 

Krótko przedstawia własne 

plany: I’m going to ... next 

week. 

Krótko przedstawia plany 

własne i innych osób: I’m going 

to… / He’s going to… 

W miarę dokładnie opisuje 

plany swoje i innych osób. 

Częściowo poprawnie zadaje 

pytania. 

Swobodnie rozmawia na temat 

planów. Zadaje pytania i 

odpowiada na nie. 

Uczeo prosi o informacje. 

Uczeo wyraża swoje emocje. 

W prosty sposób proponuje 

spędzenie wolnego czasu 

(wykorzystuje częśd nazw 

czynności): Let’s go swimming. 

W prosty sposób proponuje 

spędzenie wolnego czasu 

(wykorzystuje większośd nazw 

czynności): Let’s go swimming. 

Krótko reaguje Good idea! lub 

Oh no! 

Prowadzi dialog, proponuje 

spędzenie wolnego czasu. 

Stosuje większośd poznanych 

wyrażeo. 

Prowadzi dialog, proponuje 

spędzenie wolnego czasu. 

Stosuje różnorodne wyrażenia, 

np. What shall we do… ? / Why 

don’t we…? Let’s ask Adam to 

come too. 

Uczeo prosi o informacje. 

Uczeo opowiada o czynnościach 

życia codziennego. 

Częściowo poprawnie wyraża 

swoje plany przy pomocy czasu 

Present Continuous. 

W większości poprawnie 

wyraża swoje plany przy 

pomocy czasu Present 

Continuous. 

W większości poprawnie 

rozmawia na temat planów 

(przy użyciu czasu Present 

Continuous). Zadaje pytania 

i odpowiada na nie. 

Prowadzi swobodną rozmowę na 

temat planów (przy użyciu czasu 

Present Continuous). Zadaje 

pytania i odpowiada na nie. 

Uczeo współdziała w grupie w 

językowych pracach 

projektowych. 

Wykonuje projekt My favourite 

band. 

Wykonuje projekt My favourite 

band. 

Wykonuje projekt My favourite 

band. 

Wykonuje projekt My favourite 

band. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 21-25 (Test Master CD-ROM). 

 



 

Lekcje 26-30 
26   You must hold my hand.   27   Would you like chips?   28   Would you like to...? 

29   The life of Isaac Newton   30   Revision 

Uczeo posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagao ogólnych w zakresie tematów: 

człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie. 

Cele kształcenia  

z podstawy programowej 2009: 
OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Znajomośd środków językowych Zna i stosuje kilka 
podstawowych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje połowę 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje większośd 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

Uczeo rozumie bardzo proste i 
krótkie wypowiedzi ustne i 
pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Częściowo poprawnie 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

W większości samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Uczeo opisuje miejsca. Przy użyciu kilku 

podstawowych wyrażeo 

opisuje zasady panujące 

w szkole. Częściowo poprawnie 

stosuje czasowniki modalne 

must / mustn’t. 

Przy użyciu połowy wyrażeo 

opisuje zasady panujące 

w szkole. W większości 

poprawnie stosuje czasowniki 

modalne must / mustn’t. 

Przy użyciu większości  wyrażeo 

opisuje zasady panujące w 

szkole. Zasadniczo poprawnie 

stosuje czasowniki modalne 

must / mustn’t. 

Przy użyciu większości 

poznanych wyrażeo opisuje 

zasady panujące w szkole oraz 

innych miejscach. Poprawnie 

stosuje czasowniki modalne 

must / mustn’t. 



Uczeo wyraża prośby. Pyta o pozwolenie przy użyciu 

czasownika can (tylko 

podstawowe czynności): Can I 

use the phone? 

Pyta o pozwolenie przy użyciu 

czasownika can (w większości 

sytuacji).  

Pyta o pozwolenie przy użyciu 

czasownika can (zasadniczo we 

wszystkich sytuacjach). Udziela 

odpowiedzi. 

Pyta o pozwolenie przy użyciu 

czasownika can (swobodnie we 

wszystkich sytuacjach). Udziela 

odpowiedzi. 

Uczeo wyraża prośby. Zamawia jedzenie: I’d like 

chips, please. Stosuje tylko 

podstawowe słownictwo.  

Zamawia jedzenie. Stosuje 

częśd poznanych nazw potraw.  

Zamawia jedzenie. Stosuje 

większośd poznanych nazw 

potraw oraz większośd 

poznanych wyrażeo 

sytuacyjnych. 

Prowadzi dialog w restauracji 

(zarówno w roli klienta jak 

i kelnera). Swobodnie posługuje 

się nazwami potraw oraz 

niezbędnymi wyrażeniami 

sytuacyjnymi. 

Uczeo wyraża prośby. Odpowiada na zaproszenie / 

propozycję: Yes, I would. lub 

No, thanks. 

Częściowo poprawnie 

posługuje się wyrażeniem 

would like to + czasownik. 

Odpowiada na zaproszenie / 

propozycję. 

W większości poprawnie 

posługuje się wyrażeniem 

would like to + czasownik. 

Odpowiada na zaproszenie / 

propozycję. 

Prawidłowo posługuje się 

wyrażeniem would like to + 

czasownik. Odpowiada 

na zaproszenie / propozycję. 

Uczeo przedstawia swoje 

upodobania. 

Krótko mówi o programach 

telewizyjnych, które lubi 

i których nie lubi. Stosuje 

podstawowe wyrażenia. 

Krótko mówi o programach 

telewizyjnych, które lubi 

i których nie lubi. Zwięźle 

uzasadnia swój wybór.  

Rozmawia na temat ulubionych 

programów telewizyjnych. W 

miarę obszernie uzasadnia 

swój wybór. 

Wyczerpująco wyraża swoją 

opinię na temat programów 

telewizyjnych. Stosuje bogate 

słownictwo. 

Uczeo współdziała w grupie w 

językowych pracach 

projektowych. 

Wykonuje projekt A famous 

inventor. 

Wykonuje projekt A famous 

inventor. 

Wykonuje projekt A famous 

inventor. 

Wykonuje projekt A famous 

inventor. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 25-30 (Test Master CD-ROM)I test umiejętności językowych z lekcji 21-30. 



Lekcje  31-35 
31   I go by train.   32   Can you tell me the way?   33   Listen carefully! 

34   Holidays in Britain   35   Revision 

Uczeo posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagao ogólnych w zakresie tematów: 

człowiek, podróżowanie i turystyka, sport. 

Cele kształcenia  

z podstawy programowej 2009: 
OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Znajomośd środków językowych Zna i stosuje kilka 
podstawowych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje połowę 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje większośd 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

Uczeo rozumie bardzo proste i 
krótkie wypowiedzi ustne i 
pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Częściowo poprawnie 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

W większości samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Uczeo opowiada o czynnościach 

dnia codziennego. 

Krótko opisuje, w jaki sposób 

dostaje się do szkoły: 

I go by bus. 

Krótko opisuje, w jaki sposób 

on i jego koledzy dostają się do 

szkoły.  

Opisuje drogę do szkoły 

i sposób, w jaki pokonuje ją on 

i inne osoby. Wykorzystuje 

większośd poznanych zwrotów. 

Swobodnie rozmawia i dokładnie 

opisuje drogę do szkoły. Zadaje 

pytania i odpowiada. 

Prawidłowo wykorzystuje 

wszystkie poznane wyrażenia. 

Uczeo prosi o informacje. W prosty sposób pyta o drogę: 

Excuse me, can you tell me the 

way to…? Częściowo 

Pyta o drogę. W większości 

poprawnie udziela wskazówek. 

Z trudnością  podąża 

Pyta o drogę. Zasadniczo 

poprawnie udziela wskazówek. 

Wykorzystuje większośd 

Pyta o drogę. Poprawnie 

i wyczerpująco udziela 

wskazówek. Wykorzystuje 



poprawnie udziela wskazówek.  za wskazówkami. przyimków ruchu. W 

większości poprawnie podąża 

za wskazówkami. 

wszystkie przyimki ruchu. 

Bezbłędnie podąża za 

wskazówkami. 

Znajomośd środków językowych 

 

Tworzy przysłówki 

od przymiotników w sposób 

regularny. Częściowo 

poprawnie uzupełnia 

zdania odpowiednimi 

przymiotnikami lub 

przysłówkami. 

Tworzy przysłówki od 

przymiotników w sposób 

regularny i nieregularny. 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania odpowiednimi 

przymiotnikami lub 

przysłówkami. Częściowo 

poprawnie stosuje je 

w wypowiedzi. 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia zdania odpowiednimi 

przymiotnikami lub 

przysłówkami. W większości 

poprawnie stosuje je w 

wypowiedzi. 

Prawidłowo posługuje się 

przymiotnikami i przysłówkami. 

Uzupełnia zdania oraz stosuje je 

w wypowiedzi. 

Uczeo współdziała w grupie w 

językowych pracach 

projektowych. 

Wykonuje projekt A holiday 

postcard. 

Wykonuje projekt A holiday 

postcard. 

Wykonuje projekt A holiday 

postcard. 

Wykonuje projekt A holiday 

postcard. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 31-35 (Test Master CD-ROM). 

 

SKY HIGH 3 

 

Lekcje 1-5 

1   They're making a film.   2   I like this one.   3   What did you do? 

4   London   5   Revision 

Uczeo posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagao ogólnych w zakresie tematów: 



człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka. 

Cele kształcenia  

z podstawy programowej 2009: 
OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Znajomośd środków językowych Zna i stosuje kilka 
podstawowych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje połowę 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje większośd 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

Uczeo rozumie bardzo proste i 
krótkie wypowiedzi ustne i 
pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Częściowo poprawnie 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

W większości samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Znajomośd środków językowych Częściowo poprawnie 

uzupełnia zdania czasownikami 

w czasach Present Simple i 

Present Continuous. 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania czasownikami 

w czasach Present Simple i 

Present Continuous. 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia zdania czasownikami 

w czasach Present Simple i 

Present Continuous. 

Prawidłowo uzupełnia zdania 

czasownikami w czasach Present 

Simple i Present Continuous.  

Znajomośd środków językowych 

Uczeo prosi o informacje. 

 

Sporadycznie poprawnie 

stosuje w wypowiedzi czasy 

Present Simple i Present 

Continuous, by pytad o i 

podawad podstawowe dane 

osobowe. 

Częściowo poprawnie stosuje 

w wypowiedzi czasy Present 

Simple i Present Continuous, by 

pytad o i podawad podstawowe 

dane osobowe. 

W większości poprawnie 

posługuje się w wypowiedzi 

czasami Present Simple 

i Present Continuous, by pytad 

o i podawad podstawowe dane 

osobowe. 

Swobodnie posługuje się 

w wypowiedzi czasami Present 

Simple i Present Continuous, by 

pytad o i podawad podstawowe 

dane osobowe. 

Uczeo opisuje ludzi. Pisze artykuł o słynnym aktorze 

/ piosenkarzu. Stosuje bardzo 

ograniczone słownictwo i 

podstawowe konstrukcje, 

Pisze artykuł o słynnym aktorze 

/ piosenkarzu. Stosuje bardzo 

podstawowe słownictwo i 

podstawowe konstrukcje, 

Pisze artykuł o słynnym aktorze 

/ piosenkarzu. Stosuje w miarę 

zróżnicowane słownictwo 

i konstrukcje, popełnia 

Pisze artykuł o słynnym aktorze / 

piosenkarzu. Stosuje bardzo 

zróżnicowane słownictwo i 

konstrukcje. Praca jest poprawna 



popełnia liczne błędy językowe. popełnia kilka błędów 

językowych. 

sporadyczne błędy językowe. językowo. 

Znajomośd środków językowych 

Uczeo wyraża swoje upodobania. 

 

W zasadzie poprawnie stosuje 

czasownik like, by powiedzied, 

że coś lubi. 

Poprawnie stosuje czasownik 

like. Częściowo poprawnie 

stosuje zaimki one/ones w 

zadaniach gramatycznych. 

W większości poprawnie 

stosuje czasownik like oraz 

zaimki one/ones, by 

powiedzied, które przedmiotu 

mu się podobają.. 

Poprawnie stosuje czasownik like 

oraz zaimki one/ones, by 

powiedzied, które przedmiotu 

mu się podobają. 

Znajomośd środków językowych 

 

Częściowo poprawnie stosuje 

w zdaniach twierdzących 

konstrukcję be going to oraz 

czas Present Continuous (dla 

wyrażenia przyszłości). 

Częściowo poprawnie stosuje 

konstrukcję be going to oraz 

czas Present Continuous (dla 

wyrażenia przyszłości) w 

zdaniach twierdzących, 

przeczących i pytających. 

W większości poprawnie 

posługuje się konstrukcją be 

going to oraz czasem Present 

Continuous (dla wyrażenia 

przyszłości). 

Prawidłowo posługuje się 

konstrukcją be going to oraz 

czasem Present Continuous (dla 

wyrażenia przyszłości). 

Znajomośd środków językowych Zna kilka czasowników 

nieregularnych. 

Zna połowę czasowników 

nieregularnych. 

Zna większośd czasowników 

nieregularnych. 

Zna wszystkie czasowniki 

nieregularne. 

Znajomośd środków językowych Częściowo poprawnie 

uzupełnia tekst w czasie 

Past Simple. 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania w czasie Past 

Simple. 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia zdania w czasie Past 

Simple. 

Prawidłowo uzupełnia tekst w 

czasie Past Simple. 

Znajomośd środków językowych Częściowo poprawnie 

formułuje proste zdania 

w czasie Past Simple. 

Częściowo poprawnie 

formułuje proste twierdzenia, 

pytania i przeczenia w czasie 

Past Simple. 

W większości poprawnie 

posługuje się w wypowiedzi 

czasem Past Simple. 

Swobodnie posługuje się 

w wypowiedzi czasem Past 

Simple. 



Znajomośd środków językowych 

Uczeo opisuje ludzi i miejsca. 

 

Pisze email do kolegi lub 

koleżanki, w którym opisuje 

śmieszne lub dziwne 

wydarzenie z przeszłości. 

Stosuje bardzo ograniczone 

słownictwo i podstawowe 

konstrukcje, popełnia liczne 

błędy językowe. 

Pisze email do kolegi lub 

koleżanki, w którym opisuje 

śmieszne lub dziwne 

wydarzenie z przeszłości. 

Stosuje bardzo podstawowe 

słownictwo i podstawowe 

konstrukcje, popełnia kilka 

błędów językowych. 

Pisze email do kolegi lub 

koleżanki, w którym opisuje 

śmieszne lub dziwne 

wydarzenie z przeszłości. 

Stosuje w miarę zróżnicowane 

słownictwo i konstrukcje, 

popełnia sporadyczne błędy 

językowe. 

Pisze email do kolegi lub 

koleżanki, w którym opisuje 

śmieszne lub dziwne wydarzenie 

z przeszłości. Stosuje bardzo 

zróżnicowane słownictwo i 

konstrukcje. Praca jest poprawna 

językowo. 

Uczeo współdziała w grupie w 

językowych pracach 

projektowych. 

Wykonuje projekt A holiday 

postcard. 

Wykonuje projekt A holiday 

postcard. 

Wykonuje projekt A holiday 

postcard. 

Wykonuje projekt A holiday 

postcard. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 1-5 (Test Master CD-ROM). 

 Lekcje 6-10 
6   He couldn't speak.   7   We were getting bored.   8   She used to play the sax. 

9   The solar system   10   Revision 

Uczeo posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagao ogólnych w zakresie tematów: 

człowiek, kultura, świat przyrody.. 

Cele kształcenia  

z podstawy programowej 2009: 
OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Znajomośd środków językowych Zna i stosuje kilka 
podstawowych wyrazów oraz 

Zna i stosuje połowę 
poznanych wyrazów oraz 

Zna i stosuje większośd 
poznanych wyrazów oraz 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 



zwrotów. zwrotów. zwrotów. 

Uczeo rozumie bardzo proste i 
krótkie wypowiedzi ustne i 
pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Częściowo poprawnie 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

W większości samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Uczeo opisuje ludzi. 

Uczeo prosi o informacje. 

Opisuje swoje umiejętności w 

czasie przeszłym. Formułuje 

proste zdania z czasownikiem 

could: I could walk when I was 

one year old.  

Opisuje swoje umiejętności. 

Stosuje bardziej rozbudowane 

słownictwo. Tworzy formy 

twierdzące i przeczące. 

W większości poprawnie 

rozmawia na temat 

umiejętności w czasie 

przeszłym (could). Zadaje 

pytania i odpowiada na nie. 

Prawidłowo opisuje i swobodnie 

rozmawia w czasie przeszłym na 

temat umiejętności. Poprawnie 

zadaje pytania. 

Znajomośd środków językowych 

Uczeo opowiada o czynnościach 

życia codziennego. 

Sporadycznie poprawnie 

posługuje się czasem Past 

Continuous przy opisywaniu 

zdarzeo w przeszłości. 

Częściowo poprawnie 

posługuje się czasem Past 

Continuous przy opisywaniu 

zdarzeo w przeszłości. 

W większości poprawnie 

posługuje się czasem Past 

Continuous przy opisywaniu 

zdarzeo w przeszłości. 

Swobodnie i poprawnie 

posługuje się czasem Past 

Continuous przy opisywaniu 

zdarzeo w przeszłości. 

Znajomośd środków językowych Częściowo poprawnie 

podpisuje obrazki przyimkami 

ruchu. Sporadycznie poprawnie 

stosuje je w wypowiedzi. 

W większości poprawnie 

podpisuje obrazki przyimkami 

ruchu. Częściowo poprawnie 

stosuje je w wypowiedzi. 

Poprawnie podpisuje obrazki 

przyimkami ruchu. 

W większości poprawnie 

stosuje je w wypowiedzi. 

Prawidłowo stosuje przyimki 

ruchu w zadaniach  

gramatycznych i w wypowiedzi. 

Znajomośd środków językowych 

Uczeo opisuje ludzi. 

Krótko opisuje swój dawny 

wygląd i zwyczaje, używając 

konstrukcji used to. 

W większości poprawnie 

opisuje dawny wygląd 

i zwyczaje swoje oraz innych 

osób, używając konstrukcji 

used to. 

Prawidłowo posługuje się 

formą used to przy opisie 

dawnego wyglądu i zwyczajów. 

W większości poprawnie 

tworzy przeczenia oraz zadaje 

pytania. 

Prawidłowo posługuje się formą 

used to przy opisie dawnego 

wyglądu i zwyczajów. Poprawnie 

tworzy przeczenia oraz zadaje 

pytania. 



Uczeo współdziała w grupie w 

językowych pracach 

projektowych. 

Wykonuje projekt A famous 

scientist. 

Wykonuje projekt A famous 

scientist. 

Wykonuje projekt A famous 

scientist. 

Wykonuje projekt A famous 

scientist. 

 Lekcje 11-15 
11   It isn't warm enough.    12   A boy who becomes a spy.   13   There's something here. 

14   Multicultural Britain.   15   Revision 

Uczeo posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagao ogólnych w zakresie tematów: 

człowiek, życie rodzinne i towarzyskie, zakupy i usługi, kultura. 

Cele kształcenia  

z podstawy programowej 2009: 
OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Znajomośd środków językowych Zna i stosuje kilka 
podstawowych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje połowę 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje większośd 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

Uczeo rozumie bardzo proste i 
krótkie wypowiedzi ustne i 
pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Częściowo poprawnie 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

W większości samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie i 

czytanie. 

Uczeo opisuje przedmioty. 

Znajomośd środków językowych 

Krótko opisuje swoje  ubrania. 

Stosuje częśd poznanego 

słownictwa. 

Krótko opisuje swoje ulubione 

ubrania. Wykorzystuje 

większośd poznanego 

słownictwa. 

W miarę dokładnie opisuje 

ubrania. W większości 

poprawnie stosuje słowa too / 

enough. 

Swobodnie rozmawia na temat 

ubrao. Stosuje bogate 

słownictwo oraz prawidłowo 

stosuje słowa too / enough.  



Uczeo prosi o informacje. 

Uczeo wyraża prośby. 

Częściowo poprawnie odgrywa 

scenkę w sklepie z ubraniami. 

Stosuje częśd poznanych 

wyrażeo. 

W większości poprawnie 

odgrywa scenkę w sklepie 

z ubraniami. Stosuje częśd 

poznanych wyrażeo. 

Zasadniczo poprawnie odgrywa 

scenkę w sklepie z ubraniami. 

Stosuje większośd poznanych 

wyrażeo. 

Poprawnie i samodzielnie 

odgrywa scenkę w sklepie 

z ubraniami. Stosuje poznane 

wyrażenia. 

Znajomośd środków językowych 

Uczeo opisuje ludzi, przedmioty i 

miejsca. 

Częściowo poprawnie 

uzupełnia zdania zaimkami 

względnymi: who, which, 

where. Sporadycznie 

poprawnie formułuje zdania 

podrzędnie złożone. 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania zaimkami 

względnymi: who, which, 

where. Częściowo  poprawnie 

formułuje zdania podrzędnie 

złożone. 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia zdania zaimkami 

względnymi: who, which, 

where. W większości 

poprawnie formułuje zdania 

podrzędnie złożone. 

Poprawnie uzupełnia zdania 

zaimkami względnymi: who, 

which, where. Prawidłowo 

formułuje zdania podrzędnie 

złożone. 

Uczeo opisuje ludzi i przedmioty. Krótko pisze o swoim 

ulubionym filmie. Stosuje 

podstawowe słownictwo. 

Krótko pisze o swoim 

ulubionym filmie. Stosuje 

bardziej rozbudowane 

słownictwo. 

W miarę obszernie pisze 

o swoim ulubionym filmie. 

Stosuje większośd poznanego 

słownictwa. 

Obszernie i prawidłowo pisze o 

swoim ulubionym filmie. Stosuje 

bogate słownictwo. 

Uczeo prosi o informacje. 

Uczeo wyraża prośby. 

Częściowo poprawnie odgrywa 

scenkę kupowania biletów do 

kina. Stosuje częśd poznanych 

wyrażeo. 

W większości poprawnie 

odgrywa scenkę kupowania 

biletów do kina. Stosuje częśd 

poznanych wyrażeo. 

Zasadniczo poprawnie odgrywa 

scenkę kupowania biletów do 

kina. Stosuje większośd 

poznanych wyrażeo. 

Poprawnie i samodzielnie 

odgrywa scenkę kupowania 

biletów do kina. Stosuje poznane 

wyrażenia. 

Znajomośd środków językowych Częściowo poprawnie 

uzupełnia tekst zaimkami typu 

someone / anyone. 

Sporadycznie poprawnie 

stosuje je w wypowiedzi. 

W większości poprawnie 

uzupełnia tekst zaimkami typu 

someone / anyone. Częściowo 

poprawnie stosuje je w 

wypowiedzi. 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia tekst zaimkami typu 

someone / anyone. 

W większości poprawnie 

stosuje je w wypowiedzi. 

Poprawnie uzupełnia tekst 

zaimkami typu someone / 

anyone. Poprawnie stosuje je w 

wypowiedzi. 



Uczeo opisuje ludzi. Częściowo poprawnie opisuje 

ludzi w swoim kraju. 

W większości poprawnie 

opisuje ludzi w swoim kraju. 

Zasadniczo poprawnie opisuje 

ludzi w swoim kraju. 

Samodzielnie i poprawnie 

opisuje ludzi w swoim kraju. 

Uczeo współdziała w grupie w 

językowych pracach 

projektowych. 

Wykonuje projekt  The people 

of my country. 

Wykonuje projekt  The people 

of my country. 

Wykonuje projekt  The people 

of my country. 

Wykonuje projekt  The people of 

my country. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 11-15 (Test Master CD-ROM). 

 Lekcje 16-20 
16   Have we scored yet?   17   I've never done that.   18   How long have you been here? 

19   Across Australia by train   20   Revision  

Uczeo posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagao ogólnych w zakresie tematów: 

człowiek, podróżowanie i turystyka, kultura, sport. 

Cele kształcenia  

z podstawy programowej 2009: 
OCENA 

DOPUSZCZAJĄCA 

OCENA 

DOSTATECZNA 

OCENA 

DOBRA 

OCENA 

BARDZO DOBRA 

Znajomośd środków językowych Zna i stosuje kilka 
podstawowych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje połowę 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje większośd 
poznanych wyrazów oraz 
zwrotów. 

Zna i stosuje wszystkie poznane 
wyrazy oraz zwroty. 

Uczeo rozumie bardzo proste i 
krótkie wypowiedzi ustne i 
pisemne.  

W niewielkim stopniu 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Częściowo poprawnie 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

W większości samodzielnie i 

poprawnie rozwiązuje zadania 

na słuchanie i czytanie. 

Samodzielnie i poprawnie 

rozwiązuje zadania na słuchanie i 

czytanie. 



Znajomośd środków językowych Zna kilka form past participle. Zna połowę poznanych form 

past participle. 

Zna większośd poznanych form 

past participle. 

Zna wszystkie poznane formy 

past participle. 

Znajomośd środków językowych Częściowo poprawnie 

uzupełnia zdania w czasie 

Present Perfect. 

W większości poprawnie 

uzupełnia zdania w czasie 

Present Perfect. 

Zasadniczo poprawnie 

uzupełnia zdania w czasie 

Present Perfect. 

Prawidłowo uzupełnia zdania w 

czasie Present Perfect. 

Znajomośd środków językowych Częściowo poprawnie tworzy 

proste zdania twierdzące w 

czasie Present Perfect. 

Częściowo poprawnie tworzy 

proste zdania twierdzące, 

przeczące i pytania w czasie 

Present Perfect. 

W większości poprawnie 

stosuje w wypowiedzi czas 

Present Perfect. 

Swobodnie stosuje czas Present 

Perfect w zadaniach 

gramatycznych i w wypowiedzi. 

Znajomośd środków językowych 

Uczeo opowiada o czynnościach 

dniach codziennego. 

Częściowo poprawnie stosuje: 

just / already / yet, ever / never 

z czasem Present Perfect, by 

opowiadad o swoich 

doświadczeniach i codziennym 

życiu. 

Częściowo poprawnie stosuje: 

just / already / yet, ever / 

never, for / since z czasem 

Present Perfect, by opowiadad 

o swoich doświadczeniach i 

codziennym życiu. 

W większości poprawnie 

stosuje: just / already / yet, 

ever / never, for / since 

z czasem Present Perfect, by 

opowiadad o swoich 

doświadczeniach i codziennym 

życiu. 

Poprawnie stosuje: just / already 

/ yet, ever / never, for / since z 

czasem Present Perfect, by 

opowiadad o swoich 

doświadczeniach i codziennym 

życiu. 

Znajomośd środków językowych 

Uczeo opisuje miejsca. 

Pisze kartkę z wakacji. Stosuje 

podstawowe słownictwo, 

popełnia liczne błędy językowe. 

Pisze kartkę z wakacji. Stosuje 

bardziej rozbudowane 

słownictwo, popełnia kilka 

błędów językowych. 

Pisze kartkę z wakacji. Stosuje 

w miarę rozbudowane 

słownictwo, popełnia 

pojedyncze błędy językowe. 

Pisze kartkę z wakacji. Stosuje 

bogate słownictwo, zachowuje 

poprawnośd językową 

Uczeo wyraża prośby. 

Uczeo prosi o informacje. 

Częściowo poprawnie odgrywa 

scenkę kupowania biletów 

kolejowych. Stosuje częśd 

W większości poprawnie 

odgrywa scenkę kupowania 

biletów kolejowych. Stosuje 

Zasadniczo poprawnie odgrywa 

scenkę kupowania biletów 

kolejowych. Stosuje większośd 

Poprawnie i samodzielnie  

odgrywa scenkę kupowania 

biletów kolejowych. Stosuje  



poznanych wyrażeo. częśd poznanych wyrażeo. poznanych wyrażeo. poznane wyrażenia. 

Uczeo przedstawia swoje 

upodobania i uczucia. 

Krótko opisuje swoją ulubioną 

książkę. Popełnia liczne błędy 

w wypowiedzi. 

Opisuje swoją ulubioną książkę. 

Stosuje bardziej rozbudowane 

słownictwo, popełnia kilka 

błędów językowych. 

W miarę dokładnie opisuje 

swoją ulubioną książkę. 

Wykorzystuje dośd 

rozbudowane słownictwo. 

Dokładnie opisuje ulubioną 

książkę. Wykorzystuje bogate 

słownictwo. 

Uczeo wyraża swoje uczucia. Krótko opisuje długą podróż, 

którą odbył. Wypowiedź 

zawiera liczne błędy. 

Opisuje długą podróż, którą 

odbył. Stosuje bardziej 

rozbudowane słownictwo 

i popełnia mniej błędów 

językowych. 

W miarę dokładnie opisuje 

długą podróż, którą odbył. 

Wykorzystuje dośd 

rozbudowane słownictwo. 

Dokładnie opisuje długą podróż, 

którą odbył. Wykorzystuje 

bogate słownictwo. 

Uczeo współdziała w grupie w 

językowych pracach 

projektowych. 

Wykonuje projekt An 

interesting trip. 

Wykonuje projekt An 

interesting trip. 

Wykonuje projekt An 

interesting trip. 

Wykonuje projekt An interesting 

trip. 

Uczeo rozwiązuje test sprawdzający wiadomości z lekcji 15-20 (Test Master CD-ROM). 

Uczeo rozwiązuje test umiejętności językowych z lekcji 11-20 (Test Master CD-ROM). 

 


