
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa czwarta szkoły podstawowej  

 

PÓŁROCZE 1 

Rozdział 1   Meet my family 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

 

Ocena niedostateczna 

Ocena 

dopuszczająca 
Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit 1a The Amazing Journey: Nice to meet you 

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach: 
przestawia 
członków 
swojej rodziny 

Braki  w słownictwie 

uniemożliwiają 

przedstawienie 

członków swojej 

rodziny, nawet gdy 

korzysta z pomocy 

nauczyciela. 

 

 

 

Przedstawiając 
członków swojej 
rodziny używa tylko 
najprostszych 
słów,nie posługuje 
się pełnymi 
zdaniami, 
popełniane przez 
niego błędy 
utrudniają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Przedstawiając 
członków swojej 
rodziny,popełnia 
błędy w 
wymowie,ale 
wykazuje 
znajomość 
podstawowego 
zestawu słów. 

Samodzielnie 
przedstawia 
członków 
swojejrodziny. 
W swojej 
wypowiedzi stosuje 
pełny zestaw słów z 
zakresu, posługuje 
się konstrukcją This 
is…, używając 
zarówno 
twierdzących ,jak 
i przeczących form 
czasownika be w 
liczbie pojedynczej. 
Popełnia drobne 
błędy. 

Samodzielnie i na 
ogół bezbłędnie 
przedstawia 
członków swojej 
rodziny.W swojej 
wypowiedzi stosuje 
rozbudowany zestaw 
słów, posługuje się 
konstrukcją This is…, 
używając zarówno 
twierdzących, jak  
i przeczących form 
czasownika be w 
liczbie pojedynczej. 

Swobodnie i bezbłędnie przedstawia 

członków swojej rodziny. W swojej 

wypowiedzi stosuje bogate 

słownictwo, posługuje się 

konstrukcją This is …, używając 

zarówno twierdzących, jak i 

przeczących form czasownika be w 

liczbie pojedynczej. Ma dobrą 

wymowę. 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 

Nie rozumie sensu 

tekstu nawet z pomocą 

ilustracji. Nie potrafi 

samodzielnie zrozumieć 

najprostszych 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie ilustracji. 

Sprawia mu 
trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 

W większości 
rozumie ogólny sens 
tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 

W pełni rozumie 
treść czytanki. 
zarówno słownictwo, 
jak 
i zastosowane 

Bez trudu rozumie treść czytanki. 

Doskonale rozumie zarówno 

słownictwo, jak i konstrukcje 



myśl tekstu. wypowiedzi bohaterów. 

 

 

Rozumie tylko 
najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów. 

bohaterów, ale 
rozumie ogólny 
sens tekstu. 

bohaterów czytanki. konstrukcje 
gramatyczne. 

gramatyczne. Potrafi przewidzieć 

treść tekstu na podstawie tytułu. 

Słownictwo. 
Zakres: życie 
prywatne – 
członkowie 
rodziny. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

Uczeń ma problemy 
z zastosowaniem 
nawet najprostszego 
zestawu słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje 
znaczną większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje  pełny 

zestaw słownictwa  

w zakresie 

zaprezentowanym na 

lekcji. 

 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny zestaw 

słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik be  
w liczbie 
pojedynczej 
w zdaniach 
twierdzących 
i przeczących. 

Uczeń popełnia błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie jego 

wypowiedzi, stosując 

czasownik be w 

zdaniach twierdzących i 

przeczących.  

Uczeń popełnia 
licznebłędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, 
stosując czasownik 
be w zdaniach 
twierdzących 
i przeczących. 

Uczeń popełnia 
drobne 
błędy,stosując 
czasownik be w 
zdaniach 
twierdzących i 
przeczących. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
czasownik be w 
zdaniach 
twierdzących  
i przeczących. 

Uczeń stosuje 
płynnie 
i poprawnie 
czasownik be w 
zdaniach 
twierdzących 
i przeczących. 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

stosuje czasownik be w zdaniach 

twierdzących i przeczących. 

 
 
 

Rozdział 1b   A tall and beautiful penguin 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 

Nie rozumie sensu 

przeczytanego tekstu 

czytanki  nawet z 

wykorzystaniem 

strategii stosowanych 

dla ułatwienia 

zrozumienia. Ma 

problemy ze 

zrozumieniem 

najprostszych wyrazów 

Rozumie tylko 
najprostsze zdania 
zawarte w tekście 
czytanki.  Bardziej 
domyśla się, niż 
rozumie ogólny 
sens tekstu. 

Ma bardzo duże 
problemy ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
zaprezentowanej 
czytanki. 

Rozumie ogólny 
sens czytanki. 
W większości 
rozumie 
słownictwo oraz 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 

W pełni rozumie treść 
czytanki zarówno 
słownictwo, jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 

Bez trudu rozumie treść czytanki. 

Doskonale rozumie zarówno 

słownictwo, jak i konstrukcje 

gramatyczne. Potrafi przewidzieć 

treść tekstu na podstawie tytułu. 



i zwrotów zawartych w 

czytance.  

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne. Znajduje w 

wypowiedzi 

określone 

informacje. 

Nie rozumie 

wypowiedzi  

isamodzielnie nie jest 

w stanie podać żadnej 

odpowiedzi. 

W większości nie 
rozumie 
zaprezentowanej 
wypowiedzi i nie 
radzi sobie 
z podaniem 
odpowiedzi. 

Ma problemy ze 
zrozumieniem 
wypowiedzi  
o jego ciocii wujku 
oraz 
z podaniem 
odpowiedzi. 

Rozumie, 
wypowiedź, ale 
popełnia drobne 
błędy,wskazując 
zdania 
prawdziwe. 

W pełni rozumie 
wypowiedź. Poprawnie 
wskazuje zdania 
prawdziwe. 

Z łatwością rozumie wypowiedź.. 

Bezbłędnie wskazuje zdania 

prawdziwe. Potrafi uzasadnić swój 

wybór w przypadku zdań 

fałszywych.   

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 
ustne. Opisuje 
ludzi. 

Na ogół nie potrafi 

udzielić odpowiedzi 

dotyczących wyglądu 

wymyślonej postaci. 

Nie potrafi 

konstruować pytań, ma 

z tym problem, nawet 

gdy korzysta z pomocy 

nauczyciela.  

 

 

Popełnia liczne 
błędy przy 
udzielaniu 
odpowiedzi 
dotyczących 
wyglądu 
wymyślonej 
postaci. Nie radzi 
sobie 
z konstruowaniem 
pytań. 

Popełnia błędy 
zarówno przy 
konstruowaniu 
pytań, jak i 
odpowiedzi 
dotyczących wyglądu 
i cech wymyślonej 
postaci. 

Poprawnie 
odpowiada  
na pytania  
dotyczące 
wyglądu i cech 
wymyślonej 
postaci, ma 
drobne problemy 
z 
konstruowaniem 
pytań. 

Płynnie zadaje pytania 
dotyczące wyglądu i cech 

wymyślonej postaci i na 

nie odpowiada. 

Płynnie, zachowując poprawność, 

zadaje pytania dotyczące wyglądu i 

cech wymyślonej postaci i na nie 

odpowiada. Ma dobrą wymowę i 

intonację. 

Słownictwo. 
Zakres: 
człowiek  
– wygląd 
zewnętrzny. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

 

Uczeń ma 
problemy 
z zastosowaniem 
nawet 
najprostszego 
zestawu 
słownictwa w 
zakresie tematu 
zaprezentowaneg
o na lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy 
zestaw słownictwa 
w zakresie tematu 
zaprezentowanego
na lekcji. Popełnia 
błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie 
większość 
słownictwa w 
zakresie tematu 
zaprezentowan
ego na lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa 
w zakresie tematu 
zaprezentowanego na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny zestaw 

słownictwa w zakresie 

zaprezentowanym na lekcji. 



 
 
 
 
 

 

 

ROZDZIAŁ 1c  Making friends 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 

Nie rozumie sensu 

dialogów i w związku z 

tym nie potrafi 

dopasować zdjęć do 

tekstów. 

 

Ma problem 
z dopasowaniem 
zdjęć  do dialogów i 
ogólnym 
zrozumieniem 
tekstu ze względu 
na mały zasób słów. 

 

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów, alerozumie 
tylko pojedyncze 
proste zdania. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów, ale nie 
rozumie wszystkich 
zamieszczonych słów. 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialogi  
i bezbłędnie 
dopasowuje zdjęcia do 
tekstów. 

Doskonale  rozumie treść 

dialogów. Z łatwością 

dopasowuje zdjęcia do tekstów. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Znajduje w 

tekście określone 

informacje. 

Nie potrafi wyszukać 
w tekście informacji 
będących 
odpowiedziami na 
zadane pytania. Ma 
problemy z 
dopasowaniem do 
właściwych pytań 
wskazanych przez 
nauczyciela 
fragmentów tekstu. 

Ma bardzo duży 
problem z 
wyszukaniem w 
tekście 
informacjibędących 
odpowiedziami na 
zadane 
pytania.Nieradzi 
sobie z poruszaniem 
się po tekście. 

Wyszukuje w tekście 
informacjebędące 
odpowiedziam itylko 
na niektóre zadane 
pytania. 

Poprawnie wyszukuje  
w tekście większość 
informacji będących 
odpowiedziami na 
zadane pytania. 

Poprawnie wyszukuje w 

tekście informacje 

będące odpowiedziami 

na  

zadane pytania. 

 

Bez trudu potrafi wybrać 

odpowiednie informacje i na ich 

podstawie odpowiedzieć na 

zadane pytania. 



Uczeń reaguje 
w formie 
prostego tekstu 
pisanego 
Uzyskuje 
informacje. 

Nie potrafi ułożyć  z  
podanych wyrazów 
pytań związanych z 
pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych 
danych personalnych. 
Ma problem ze 
zrozumieniem 
gotowych pytań. 

Nie potrafi 
samodzielnie ułożyć 
z  podanych wyrazów 
większości pytań 
związanych 
z pozyskiwaniem 
informacji 
dotyczących 
podstawowych 
danych 
personalnych. 

Z podanych wyrazów 
układa tylko niektóre 
pytania związane 
z pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych danych 
personalnych. 
Popełnia liczne błędy. 

Popełnia drobne 
błędy,układając z 
podanych wyrazów 
pytania związane 
z pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych 
danychpersonalnych. 

Poprawnie układa  z 
podanych wyrazów 

pytaniazwiązane 
z pozyskiwaniem 
informacji dotyczących 
podstawowych 
danychpersonalnych. 

Z łatwością i bezbłędnie układa z 

podanych wyrazów pytania 

związane z pozyskiwaniem 

informacji dotyczących 

podstawowych danych 

personalnych. 

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach: 
przedstawia 
siebie, podaje 
swój wiek i 
miejsce 
zamieszkania. 

Ma problemy z 

samodzielnym 

przedstawieniem się.  

Nie rozumie większości 

pytań  dotyczących jego 

wieku, miejsca 

zamieszkania, urodzin i 

najlepszej 

koleżanki/najlepszego 

kolegi i nie potrafi na 

nie zareagować. Próby 

wypowiedzi zawierają 

liczne błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie. 

 

Potrafi się 
przedstawić 
z  imienia i 
nazwiska.Reaguje na 
niektórepytania 
dotyczące jego 
wieku, miejsca 
zamieszkania, 
urodzin 
i najlepszej koleżanki 
/najlepszego kolegi, 
a jego wypowiedzi 
zawierają bardzo 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie treści. 

Potrafi się 
przedstawić  
z imienia i nazwiska. 
Reagujena większość 
pytań dotyczących 
jego wieku,miejsca 
zamieszkania,urodzin  
i najlepszej koleżanki 
/najlepszego kolegi. 
Popełnia błędy. 

Potrafi się 
przedstawić  
z imienia i nazwiska. 
Reagujena wszystkie 
pytania dotyczące 
jego wieku,miejsca 
zamieszkania,urodzin  
i najlepszej koleżanki 
/najlepszego kolegi. 
Popełnia drobne 

błędy nie wpływające 

na zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Samodzielnie układa 
poprawne 
wypowiedzi 
dotyczące jego wieku, 
miejsca zamieszkania, 
urodzini najlepszej 
koleżanki/najlepszego 
kolegi. Potrafisię 
przedstawić. 

Płynnie i bezbłędnie wypowiada 

się na temat swojego wieku, 

miejsca zamieszkania, urodzin 

oraz najlepszej 

koleżanki/najlepszego kolegi. Z 

łatwością  się przedstawia. Ma 

dobrą wymowę. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Określa główną 

Ma trudności z 

samodzielnym 

rozpoznaniem 

wiadomości typu e-mail 

oraz odszukaniem 

Rozpoznajewiadom
ość typue-
mail,alema 
problemyz 
odszukaniem 
jejautora.Maproble

Rozpoznaje 
wiadomość 
e-mail,wie,ktoją 
napisał.Rozumie 
ogólnysenstekstu,ale 
nierozumie 

W większości rozumie 
treść zaprezentowanej 
wiadomoście-mail. 
Wie,kto ją napisał. 
Potrafi podkreślić w 
tekście większość 

Samodzielnie czyta  
i rozumie wiadomość 
e-mail. Wie, kto ją 
napisał. Bezbłędnie 
podkreśla w tekście 
odpowiedzi na zadane 

Z łatwością czyta i rozumie 

wiadomość e-mail oraz wskazuje 

autora. Bezbłędnie wyszukuje w 

tekście odpowiedzi na zadane 

pytania. 



myśl tekstu. 

Określa kontekst 

wypowiedzi. 

Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

autora. Nie rozumie 

ogólnego sensu 

wiadomości. Ma 

problem ze 

zrozumieniem 

podstawowego 

słownictwa i wyrażeń. 

Nie potrafi 

samodzielnie odnaleźć 

w tekście odpowiedzi 

na najprostsze pytania. 

 

mze 
zrozumieniemogóln
ego sensu 
wiadomości. 
Rozumietylkoprosts
ze 
zdanialubpojedyncz
e wyrazy. Odnajduje 
w tekście tylko  
fragmenty 
odpowiedzi  na 
najprostsze pytania. 

większości 
zamieszczonych w 
nim informacji. Ma 
problemy z 
odnalezieniem 
odpowiedzi na 
zadane 
pytania.Odnajduje 
niepełne  informacje. 

odpowiedzi na zadane 
pytania. 

pytania. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 

Ma problemy z 

odpowiedzią na 

najprostsze pytania 

dotyczące jego osoby. 

Na ogół nie rozumie 

podstawowych pytań. 

Popełnia błędy 

językowe 

uniemożliwiające 

zrozumienie 

wypowiedzi lub nie 

podejmuje pisania. 

Potrafi odpowiedzieć  
tylko na najprostsze 
pytania dotyczące 
jego osoby. Popełnia 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie treści. 

Potrafi utworzyć 
wiadomość e-mail, 
odpowiadając na 
zadanepytania, ale 
ma problem z ich 
zrozumieniem, a 
jego wypowiedzi 
zawierają liczne 
błędy. 

Popełnia drobne 
błędy, odpowiadając 
na zadane pytania i 
tworząc wiadomość e- 
mail   osoby. 

Na ogół bezbłędnie 
odpowiada na 
zadanepytania, 
poprawnie tworząc 
wiadomośće-mail 
dotyczącą jego 
osoby. 

Bezbłędnie, pełnymi zdaniami  

odpowiada na zadane pytania, 

poprawnie tworząc wiadomość 

e-mail dotyczącą jego osoby. 

Używa bogatego słownictwa z 

zachowaniem poprawnej 

pisowni i interpunkcji. 

Słownictwo. 
Zakres: 
zawieranie 
znajomościoraz 
przedstawianie 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

zestawu słów i zwrotów 

przydatnych przy 

Uczeń stosuje tylko 
bardzo podstawowy 
zestaw słówi 
zwrotów 
przydatnych przy 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słów i zwrotów 
potrzebnych przy 
zawieraniu nowych 

Uczeń stosuje 
większość słów i 
zwrotów przydatnych 
przy zawieraniu 
nowych znajomości 

Uczeń poprawnie 

posługuje się zwrotami i 

słownictwem 

związanym  

Uczeń doskonale opanował i 

swobodnie stosuje zwroty i 

słownictwo związane z 

poznawaniem nowych osób, 



 
 

 
 
 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 
niedostateczna 

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra 
Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

Unit2a The Amazing Journey: You’re explorers now! 

Uczeń 
rozumie 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 

Rozumie ogólny 
sens 

Sprawia mu 
trudność 

W większościrozumie 
ogólny sens tekstu 

Rozumie treść 
czytanki 

Doskonale rozumie treść 
czytanki zarówno słownictwo, 

siebie. zawieraniu znajomości 

oraz przedstawianiu 

siebie. 

 

 

 

 

zawieraniu 
znajomości oraz 
przedstawianiu 
siebie. Popełnia 
liczne błędy. 

znajomości oraz 
przedstawianiu siebie. 
Popełnia błędy. 

oraz przedstawianiu 
siebie. Popełnia błędy 
nie mającewpływu na 
zrozumieniej ego 
wypowiedzi. 

z poznawaniem nowych 

osób, zawieraniem 

znajomości oraz 

przedstawianiem siebie. 

 

zawieraniem znajomości oraz 

przedstawianiem siebie. 

Gramatyka. 
Zakres: 
pytania typu 
Who, What, 
Where, How old, 
When. 

Uczeń nie potrafi 
zastosować pytań typu 
Who, What, Where, 
How old, When w 
kontekście zawierania 
nowych znajomości. 
Popełnia błędy 
językowe 
uniemożliwiające 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Uczeń ma duże 
problemy z 

poprawnym 
zastosowaniem 
pytań typu Who, 
What, Where, How 
old, When 
w kontekście 
zawierania nowych 
znajomości.Popełnia 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Uczeń poprawnie 
stosuje tylko niektóre 
pytania typu 
Who,What, 
Where,How old, When 
w kontekście 
zawierania nowych 
znajomości. 

Uczeń poprawnie 
stosuje 
większośćpytań typu 
Who,What,Where, 
How old,When w 
kontekście zawierania 
nowych znajomości. 

Uczeń poprawnie 

zadaje pytania typu 

Who,What,Howold, 

Where,When 

w kontekście 

zawierania nowych 

znajomości. 

 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 

zadaje pytania typu 

Who,What,Where, How 

old,When w kontekście 

zawierania nowych znajomości.   

Rozdział 2   All things big and small 



proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 

Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

zaprezentowanego 
tekstu. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Nie potrafi 
poprawnie ocenić, 
czy zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

zaprezentowanego 
tekstu– bardziej na 
podstawie 
ilustracji .Rozumie 
tylko najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów. 
W większości nie 
potrafi poprawnie 
ocenić,czy 
zgodniez treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe,czy też 
fałszywe. 

zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów, ale 
rozumie ogólny 
sens tekstu. 
Popełnia 
błędy,starając się 
ocenić,czy zgodniez 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

oraz wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki. 
W większości 
poprawnie potrafi 
ocenić, czy zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, 
czyteż fałszywe. 

zarówno 
słownictwo, jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 
Potrafi 
poprawnie 
ocenić, czy 
zgodniez treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe, czy 
też fałszywe. 

jaki zastosowane konstrukcje 
gramatyczne.Bezbłędnie 
ocenia,  czy zgodnie z treścią 
czytanki zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, czy też 
fałszywe. Potrafi uzasadnić 
swój wybór w przypadku zdań 
fałszywych.   

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 

Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
zaznaczyć 
ulubionych 
przedmiotów dzieci 
na podstawie ich 
wypowiedzi. 

Popełnia liczne 
błędy, zaznaczając 
ulubione 
przedmioty   
podstawie ich 
wypowiedzi. 

Popełnia błędy, 
zaznaczając 
ulubione 
przedmioty dziecina 
podstawie ich 
wypowiedzi. 

Poprawnie zaznacza 
większość ulubionych 
przedmiotów dzieci 
na podstawie ich 
wypowiedzi. 

Poprawnie 
zaznacza wszystkie 
zaprezentowane 
na zdjęciach 
ulubione 
przedmioty dzieci 
na podstawiei ch 
wypowiedzi. 

Bezbłędnie, po jednokrotnym 
wysłuchaniu, zaznacza 
wszystkie zaprezentowane na 
zdjęciach ulubione 
przedmioty dzieci na 
podstawie ich wypowiedzi. 

Uczeń 
tworzy 
krótkie, 
proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedz
i ustne. 
Przedstawi
a fakty z 
terażniejsz

Nie potrafi 
powiedzieć, co kto 
posiada, na 
podstawie 
zamieszczonych 
w tabelce imion 
osób 
i nazw 
przedmiotóworaz 
wzoruwypowiedzi.
Ma problemy z 

Stara się 
powiedzieć, co kto 
posiada, na 
podstawie 
zamieszczonych 
w tabelce imion 
osób 
i nazw 
przedmiotóworaz 
wzoruwypowiedzi.
Potrafi 

Popełnia liczne 
błędy wpływające 
na zrozumienie 
jego wypowiedzi, 
zadając pytaniai 
udzielając 
odpowiedzi. Stara 
się 
powiedzieć,cokto 
posiada,napodstaw
ie zamieszczonych 

Popełnia drobne 
błędy, zadając 
pytania  
i udzielając 
odpowiedzi. Mówi, 
co kto posiada, na 
podstawie 
zamieszczonych 
w tabelce imion osób 
i nazw przedmiotów 
oraz wzoru 

Bezbłędnie zadaje 
pytania i udziela 
odpowiedzi. 
Mówi, co kto 
posiada, na 
podstawie 
zamieszczonych 
w tabelceimion 
osób 
i nazw 
przedmiotów oraz 

Swobodniei bezbłędnie zadaje 
pytania i udziela odpowiedzi. 
Mówi,co kto posiada,na 
podstawie zamieszczonych 
w tabelce imion osób 
i nazw przedmiotów.Nie 
potrzebuje korzystać ze wzoru 
wypowiedzi. Ma prawidłową 
wymowę.  

 



ości. wykorzystaniem 
informacjipodanyc
h 
przykładowo,niepo
trafi utworzyćich 
samodzielnie. 

wykorzystać tylko 
informacje podane 
przykładowo,a nie 
potrafi utworzyć 
ich samodzielnie. 

w tabelce imion 
osób 

i nazw 

przedmiotów oraz 
wzoru wypowiedzi. 

wypowiedzi. wzoru 
wypowiedzi. 

Słownictwo. 
Zakres: 
przedmioty 
codziennego 
użytku. 

Uczeń nie opanował 
nawet najprostszego 
słownictwa 
poznawanego na 
lekcji. 

Uczeń ma problemy 
z zastosowaniem 
najprostszego 
zestawu słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. Popełnia 
błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje  
pełny zestaw 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji. 

 

Uczeń dobrze opanował i 
swobodnie stosuje pełny 
zestaw słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na lekcji. 

Gramatyka.  
Zakres: 
Saxon 
genitive oraz 
zaimek 
dzierżawczy 
w liczbie 
pojedynczej i 
mnogiej 

Uczeń popełnia 
błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, stosując 
Saxongenitive oraz 
zaimek dzierżawczy 
w liczbie pojedynczej 
i mnogiej, lub nie 
potrafi zastosować 
struktur, nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń popełnia  
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumieniejego 
wypowiedzi,stosując
Saxon genitive oraz 
zaimek dzierżawczy 
w liczbie 
pojedynczej 
i mnogiej. 

Uczeń popełnia 
licznebłędy, stosując 
Saxon genitive oraz 
zaimek dzierżawczy 
w liczbie 
pojedynczej i 
mnogiej. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
Saxon genitive oraz 
zaimek dzierżawczy w 
liczbie pojedynczej i 
mnogiej. 

Uczeń poprawnie 
stosuje Saxon 
genitive oraz 
zaimek dzierżawczy 
w liczbie 
pojedynczej i 
mnogiej. 

 

Uczeń swobodnie i bezbłędnie 
stosuje Saxon genitive oraz 
zaimek dzierżawczy w liczbie 
pojedynczej i mnogiej. 

 

 
 
 
 
 

Rozdział 2b   Exciting things 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. Określa 

główną myśl 

Nie rozumie sensu 
przeczytanego tekstu 
czytanki nawet z 
wykorzystaniem 
strategii stosowanych 
dla ułatwienia 

Rozumie tylko 
najprostsze zdania 
zawarte w tekście 
czytanki. Bardziej 
domyśla się, niż 
rozumie ogólny sens 

Ma bardzo duże 
problemy ze 
zrozumieniem 
ogólnego sensu 
zaprezentowanej 
czytanki. Popełnia 

Rozumie ogólny sens 
czytanki.W większości 
rozumie słownictwo 
oraz zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Popełnia 

Rozumie treść czytanki 
–zarówno 
słownictwo,jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. Na ogół 

Bez trudu rozumie treść 

czytanki.  

Doskonale rozumie zarówno 

słownictwo, jak i konstrukcje 

gramatyczne. Sprawnie i 



tekstu. 

Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje. 

zrozumienia. Nie potrafi 
poprawnie ocenić, 
którego fragmentu 
tekstu dotyczą 
zaprezentowane zdania. 

tekstu.W większości 
nie potrafi poprawnie 
ocenić, którego 
fragmentu tekstu 
dotyczą 
zaprezentowane 
zdania. 

znaczne błędy, 
oceniając,którego 
fragmentu tekstu 
dotyczą 
zaprezentowane 
zdania. 

drobne błędy, 
oceniając,którego 
fragmentu tekstu 
dotyczą zaprezentowane 
zdania. 

bezbłędnie potrafi 
ocenić, którego 
fragmentu tekstu 
dotyczą 
zaprezentowane 
zdania. 

bezbłędnie potrafi ocenić, 

którego fragmentu tekstu 

dotyczą zaprezentowane 

zdania. 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne. 

Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie rozumie wypowiedzi 

dzieci, nie potrafi 

wskazać błędnych 

informacji ani zastąpić 

ich poprawnymi. 

Ponowne wysłuchanie 

tekstu nie ułatwia 

zrozumienia. 

Ma bardzo duże 

problemy ze 

zrozumieniem 

wypowiedzi dzieci, 

popełnia liczne błędy 

przy wskazywaniu 

błędnych informacji 

oraz zastępowaniu ich 

poprawnymi.  

Ma duże problemy ze 

zrozumieniem 

wypowiedzi dzieci, 

popełnia błędy przy 

wskazywaniu błędnych 

informacji oraz 

zastępowaniu ich 

poprawnymi.  

 

Na ogół rozumie 

wypowiedzi dzieci, 

popełnia drobne błędy 

przy wskazywaniu 

błędnych informacji oraz 

zastępowaniu ich 

poprawnymi.  

Rozumie wypowiedzi 

dzieci, poprawnie 

wskazuje  błędne 

informacje oraz na ogół 

bezbłędnie zastępuje je 

poprawnymi.  

 

Doskonale rozumie 

wypowiedzi dzieci, 

poprawnie wskazuje błędne 

informacje oraz bezbłędnie 

zastępuje je poprawnymi.  

Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik be– 
zdania 
twierdzące 
i przeczące, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi, 
liczba 
pojedyncza oraz 
liczba mnoga. 

Uczeń nie potrafi bez 
pomocy nauczyciela 
odnaleźć w tekście 
żadnych zdań z formami 
czasownika be wliczbie 
mnogiej. Samodzielnie 
nie potrafi rozróżnić 
liczby pojedynczeji 
liczby mnogiej. Popełnia 
bardzo liczne 
błędy,uzupełniając 
zdania formami 
czasownika be. 

Uczeń odnajduje 
w tekście tylko 
niektóre zdania z 
formami czasownika 
be w liczbie 
mnogiej.Ma duży 
problem  
z rozróżnieniem 
liczby pojedynczej i 
liczby mnogiej. 
Popełnia bardzo 
liczne 
błędy,uzupełniając 
zdania formami 
czasownika be. 

Uczeń popełnia 
licznebłędy, 
odnajdując 
w tekście zdania 
z formami czasownika 
be w liczbie mnogiej 
i uzupełniając zdania 
odpowiednimi 
formami czasownika 
be. 

Uczeń potrafi odnaleźć 
w tekście większość 
zdańz czasownikiem be 
w liczbie mnogiej oraz 
uzupełnić zdania 
odpowiednimi formami 
czasownika be.Popełnia 
przy  tym drobne błędy. 

Uczeń odnajduje 
w tekście wszystkie 
zdania z czasownikiem 
be 
w liczbie mnogiej;na 
podstawie obrazka 
uzupełnia zdania 
wszystkimi formami 
czasownika be. 

Uczeń sprawnie 

i bezbłędnie odnajduje 

w tekście wszystkiezdania z 

czasownikiem be 

w liczbie mnogiej;na 

podstawie obrazka uzupełnia 

zdania wszystkimi formami 

czasownika be. 

 



Rozdział 2c Let’s play together! 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu.  

Nie rozumie sensu 

dialogów i w związku z 

tym nie potrafi 

dopasować zdjęć do 

tekstów.  

 

Ma duży problem 
z dopasowaniem zdjęć 
do dialogówi ogólnym 
zrozumieniem tekstu. 
Bardziej zgaduje.  

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów,alerozumie 
tylko pojedyncze 
proste zdania. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów,ale nie 
rozumie wszystkich 
zamieszczonych słów.  
 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialogi 
i bezbłędnie 
dopasowuje zdjęcia do 
tekstów. 
 

Z łatwością rozumie 

zaprezentowane dialogi 

i bezbłędnie dopasowuje 

zdjęcia do tekstów. 

 

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

ustne. 

Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi wskazać 
zaprezentowanych 
przedmiotów. 

Popełnia liczne 
błędy,wskazując 
zaprezentowane 
przedmioty. 

Popełnia błędy, 
wskazując 
zaprezentowane 
przedmioty. 

W większości poprawnie 

wskazuje wszystkie 

zaprezentowane 
przedmioty. 

Poprawnie wskazuje 
zaprezentowane 
przedmioty. 

Bezbłędnie i bez trudu 

wskazuje zaprezentowane 

przedmioty. Prawidłowo 

wymawia nazwy 

przedmiotów.  

Uczeń rozumie 

proste 

wypowiedzi 

pisemne. 

Znajduje w 

tekście określone 

informacje.  

 

Nie potrafi 

samodzielnie odszukać 

w treści pracy 

informacji dotyczących 

jej autora. Ma z tym 

problem, również gdy 

korzysta z pomocy 

nauczyciela.  

 

Ma duże problemy 
z odszukaniem w treści 
pracy informacji 
dotyczących jej 
autora.Popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Popełnia liczne błędy, 
uzupełniając 
informacje dotyczące 
autora pracy, na 
podstawie treści pracy. 

Na podstawie 
zamieszczonej pracy 
uzupełnia informacje 
dotyczące jej autora,   
błędy. 

Na podstawie 
zamieszczonej pracy 
na ogół bezbłędnie 
uzupełnia informacje 
dotyczące jej autora. 

Na podstawie 

zamieszczonej pracy z 

łatwością i bezbłędnie 

uzupełnia 

informacjedotyczące jej 

autora. 



Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 
Opisuje 
przedmioty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma problem 

z poprawnym 

uzupełnieniem swoich 

danych osobowych, 

nawet gdy korzysta z 

pomocy nauczyciela. 

Opis swojego 

ulubionego przedmiotu 

zawiera liczne błędy 

uniemożliwiające 

zrozumienie. Na ogół nie 

rozumie pytań. 

Ma problem 
z poprawnym 
uzupełnieniem swoich 
danych osobowych. 
Tworząc opis swojego 
ulubionego przedmiotu 
i odpowiadając na 
zadane pytania, 
posługuje się raczej 
pojedynczymi słowami, 
a nie pełnymi zadaniami. 

W większości 
poprawnie uzupełnia 
swoje dane 
osobowe.Popełnia 
liczne błędy,tworząc 
opis swojego 
ulubionego 
przedmiotu 
i odpowiadającna 
zadane pytania. 

Nie ma problemów 
z uzupełnieniem swoich 
danych osobowych. 
Odpowiadając na 
zadane pytania, tworzy 
opis swojego ulubionego 
przedmiotu, posługując 
się prostymi zdaniami. 
Popełnia drobne błędy. 

Bezbłędnie uzupełnia 
swoje dane osobowe 
oraz tworzy opis 
swojego ulubionego 
przedmiotu, 
odpowiadając na 
zadane pytania. 
Tworzy poprawne 
zdania. 

Bezbłędnieuzupełnia 

swojedane osobowe oraz  

tworzy opis swojego 

ulubionego przedmiotu, 

odpowiadając na zadane 

pytania. W opisie 

posługuje się bogatym 

słownictwem. Tworzy 

rozbudowane zdania. 

Słownictwo. 
Zakres:  
gryi zabawy. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

 

Uczeń ma problemy 
z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji.Popełnia błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym 

na lekcji. 

 
 



Rozdział 3   Open yourbooks 

 

Nowa 
Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna 
Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra 

Ocena bardzo dobra Ocena celująca 

 

Unit3a  Theamazingjourney:Myfavouritesubject 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 
 
 
 
 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
zaprezentowanego 
tekstu. Ma problemy 
ze zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Nie potrafi 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu– bardziej 
napodstawie 
ilustracji.Rozumie tylko 
najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów. 
W większości nie 
potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów, ale 
rozumie ogólny sens 
tekstu. Popełnia 
błędy, starając się 
odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki The 
Amazing Journey: My 
favourite subject.  
W większości poprawnie 
potrafi odpowiedzieć na 
pytania zgodnie z treścią 
czytanki. 

W pełni rozumie treść 
czytankiTheAmazingJo
urney:My favourite 
subject –zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnie 
odpowiedziećna 
pytaniazgodniez 
treściączytanki. 

Doskonale rozumie treść 

czytankiThe Amazing 

Journey:My favourite 

subject –zarówno 

słownictwo,jak 

i zastosowane konstrukcje 

gramatyczne.Potrafi  

odpowiedziećna pytania 

bezbłędnie, pełnymi 

zdaniami zgodniez 

treściączytanki. 

Uczeńrozumiep
roste 
wypowiedziustn
e. 
Znajduje w 
wypowiedziach 
określone 
informacje. 

Nie rozumie zdańze 
słuchui nie potrafi 
stwierdzić,czy są 
fałszywe,czyprawdziw
e.  

Ma dużeproblemy ze 
zrozumieniem zdań ze 
słuchu i stwierdzeniem, 
czy są fałszywe, czy 
prawdziwe. Popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Ma problem ze 
zrozumieniem zdań ze 
słuchu i 
stwierdzeniem, czy są 
fałszywe,czy też 
prawdziwe.Popełnia 
liczne błędy. 

W większości poprawnie 
stwierdza, czy usłyszane 
zdania są prawdziwe,czy 
fałszywe. 

W pełni poprawnie 
potrafi stwierdzić,czy 
usłyszane zdania są 
prawdziwe,czy 
fałszywe. 

Bezbłędnie potrafi 

stwierdzić,czy 

usłyszanezdania są 

prawdziwe,czy fałszywe. 

Przy wyborze zdań 

fałszywych potrafi 

uzasadnić swoją decyzję. 

Uczeńrozumie 
proste 

Nie rozpoznaje i nie 
potrafi  zapisać 

Ma duży problem 
z rozpoznaniem 

Na podstawie 
nagrania uzupełnia 

Na podstawie nagrania 
w większości poprawnie 

Na podstawie 
nagrania 

Na podstawie nagrania w 

pełni bezbłędnie i z 



wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedziac
h określone 
informacje. 

nazwprzedmiotów 
szkolnychnapodstaw
ie nagrania lub 
próbuje zapisywać, 
popełniając błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie.  

i zapisaniem 
nazwprzedmiotów 
szkolnychnapodstawie 
nagrania.Popełniabard
zo licznebłędy. 

nazwy tylko 
niektórych 
przedmiotów 
szkolnych.Popełnia 
liczne błędy. 

zapisuje nazwy 
zaprezentowanych 
przedmiotów szkolnych. 

poprawnie 
zapisuje nazwy 
zaprezentowanych 
przedmiotów 
szkolnych. 

łatwością zapisuje nazwy 

zaprezentowanych 

przedmiotów szkolnych. 

Uczeńreaguje
ustnie 
wtypowych 
sytuacjachdni
a 
codziennego:
mówi, 
coposiada. 

Nie potrafi ułożyć  zdań 

ani rozmawiać z 

koleżanką/kolegąnatem

atszkoły. Ma problemy 

ze zrozumieniem 

podanego słownictwa. 

 

 

Mabardzodużyproblem 
z ułożeniempełnychzdań 
i rozmowąz 
koleżanką/kolegąnatem
atszkoły. 
Popełniabardzoliczne 
błędy. 

Rozmawiając 
z koleżanką/kolegą 
o 
szkole,próbujetworzyć 
pełnezdania 
z wykorzystaniem 
podanychwyrazów. 
Popełnialicznebłędy. 

Rozmawiając 
z koleżanką/kolegą 
o szkole,tworzypełne 
zdania,wykorzystując 
podanewyrazy. 
Popełniadrobne błędy. 

Poprawnierozmawia 
z koleżanką/kolegą 
o szkole.Wykorzystując 
podanewyrazy, 
tworzypełnezdania. 

Płynnie i bezbłędnie 

rozmawia z 

koleżanką/kolegą 

o szkole.Wykorzystując 

podanewyrazy oraz własne 

pomysły,tworzypełnezdani

a.  

 

Słownictwo.Zak
res: Edukacja – 
nazwyprzedmio
tów 
szkolnychorazd
ni tygodnia. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

Uczeń ma problemy 
z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji.Popełniabłędy. 

Uczeń stosujepoprawnie 
większość słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie pełny 
zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym 

na lekcji. 

Gramatyka.Zakr
es: 
czasownikhave

got– 

formytwierdząc
e 
i 
przeczące,zaró
wno pełne,jaki 

Uczeń na ogół błędnie 
uzupełnieniazdania z 
właściwymiformami 
czasownikahavegot, 
nawetnapodstawie 
zamieszczonejtabeli.  

Uczeń ma bardzo 
dużeproblemy z 
poprawnym 
uzupełnieniem zdań 
właściwymi formami 
czasownika have got, 
nawet na podstawie 
zamieszczonej tabeli. 
Popełnia bardzo liczne 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 

zdania właściwymi 

formami czasownika 
have got na 
podstawie tabelki. 

Uczeń w większości 
poprawnieuzupełnia 

zdaniawłaściwymi 
formamiczasownika 
havegotna 
podstawietabelki. 
Popełniadrobne 
błędy. 

Uczeń  poprawnie 
uzupełniazdania 

właściwymiformami 
czasownikahavegotn
apodstawietabelki. 

Uczeń sprawnie 

i z łatwością 

uzupełniazdania 

właściwymiformami 

czasownika have got na 

podstawie tabelki. Na ogół 

potrafi uzupełnić 



skrócone. błędy. poprawnie zdania również 

bez korzystania z tabelki.  

 
 

Unit3b   WhattimehaveyougotEnglish? 

Uczeń 
rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa 
główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanegote
kstu nawet z 
wykorzystaniem 
strategii 
stosowanych dla 
ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
prostych zdań i 
wyrażeń. Nie potrafi 
poprawnie ocenić, 
które zdania są 
prawdziwe, a które 
fałszywe. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu –bardziej na 
podstawie 
ilustracji.Rozumie tylko 
najprostsze zdania i 
zwroty. W większości 
nie potrafi poprawnie 
ocenić,czy zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdaniasą prawdziwe, 
czy też fałszywe. 

Rozumie ogólny sens 

tekstu, ale sprawia 

mu trudność 
zrozumienie zdań 
bardziej 
złożonych.Popełnia 
błędy,starającsię 
ocenić,czy zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe,czy też 
fałszywe. 

W większośc irozumie 
treść czytanki What 
time have you got 
English?–zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnieocenić,czy 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdziwe, 
czyteż fałszywe, zgodnie 
z treścią 
czytanki.Popełnia 
drobnebłędy. 

W pełni rozumie treść 
Czytanki What time 
have you got 
English? – zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnieocenić,czy 
zaprezentowane 
zdaniasąprawdziwe,c
zyteż fałszywe, 
zgodnie 
z treścią czytanki. 

Bez trudu rozumietreść 
Czytanki What time have 

you got English? Doskonale 

rozumie zarówno 

słownictwo,jaki 

zastosowane konstrukcje 

gramatyczne.Potrafi 

poprawnieocenić,czy 

zaprezentowane 

zdaniasąprawdziwe, czyteż 

fałszywe, zgodniez treścią 

czytanki oraz uzasadnić 

swoją decyzję.  

Uczeńrozumie
proste 
wypowiedzius
tne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi zapisaćna 
podstawienagranian
azwprzedmiotówprz
y 
właściwychgodzinac
h. Ma z tym 
problemy, również 
gdy korzysta z 
pomocynauczyciela. 

Popełnia bardzo liczne 
błędy,próbując zapisać 
na podstawie nagrania 
nazwy przedmiotów 
przy właściwych 
godzinach. 

Popełnia liczne błędy, 
zapisując na podstawie 
nagrania nazwy 
przedmiotów.Ma 
problemy z 
przyporządkowaniem 
przedmiotów do 
właściwych godzin. 

Popełnia drobne 
błędy,zapisującna 
podstawienagrania 
nazwy przedmiotów 
przy odpowiednich 
godzinach. 

Na podstawie 
nagrania na ogół 
bezbłędnie 
uzupełnia plan lekcji, 
wpisując nazwy 
przedmiotów przy 
odpowiednich 
godzinach. 

Na podstawie nagrania z 

łatwością i bezbłędnie 

uzupełnia plan lekcji, 

wpisującnazwy 

przedmiotów przy 

odpowiednich godzinach. 

Uczeńreagujeus
tniewtypowych 
sytuacjach.Prosi  
o informacje. 

Nie potrafi 
przeprowadzić 
rozmowyz 
koleżanką/ 
/kolegąnatemat 

Ma bardzo duże 
problemy 
z przeprowadzeniem 
rozmowyz koleżanką/ 
/kolegąnatemat swojego 

Ma problem 
z poprowadzeniem 
rozmowyz koleżanką/ 
/kolegąna 
tematswojegoplanu 

Popełnia drobne 
błędy,rozmawiającz 
koleżanką/ 
/kolegąo swoim planie 
lekcji. Zadaje pytania 

Bezbłędnie prowadzi 
rozmowę 
z koleżanką/kolegą na 
temat swojego planu 

lekcji.Zadajepytania 

Płynnie i 

bezbłędnieprowadzi 

rozmowęz 

koleżanką/kolegąna 

tematswojegoplanu 



swojegoplanulekcji.N

ie umie 

skonstruować 
samodzielniepytania, 
nie potrafi nazwać 
większości 
przedmiotów 
szkolnych ani 
określać godzin na 
zegarze.  

planu lekcji.Nie może 

skonstruować 
samodzielnie pytania. 
Podającnazwy 
przedmiotówi 
godziny,nie 
odpowiadapełnymi 
zdaniami.Popełnialiczne 
błędy. 

lekcji,szczególnie 
z zadawaniem pytań. 
Radzi sobiez 
udzielaniem 
odpowiedzi.Podaje 
nazwy przedmiotów 
oraz godziny.Popełnia 
duże błędy. 

i  udziela odpowiedzi. 

Podaje nazwy 
przedmiotów oraz 
godziny. 

i udziela odpowiedzi. 
Podajenazwy 
przedmiotów oraz 
godziny. 

lekcji.Zadajepytaniai 

udziela odpowiedzi. Z 

łatwością podajenazwy 

przedmiotów oraz godziny. 

Ma dobrą wymowę.  

Słownictwo.Zak
res:  
czas– 
konstrukcja 
What’sthetime? 
orazpodawanie 
czasuwpełnym 
zakresie;szkoła. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na lekcji. 

 

Maproblemy 
z zastosowaniem 
najprostszegozestawu 
słownictwawzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji. 

Stosujetylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji.Popełnia błędy. 

Stosujepoprawnie 
większość słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Stosuje samodzielnie 
pełny zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie zaprezentowanym 

na lekcji. 

Gramatyka.Zakr
es: 
czasownikhave
got–
liczbapojedyncz
a 
i mnoga 
wpytaniach 
orazkrótkich 
odpowiedziach. 

Uczeń nie potrafi bez 
pomocy nauczyciela 
odnaleźćwtekście 
żadnych zdań z 
formami czasownika 
havegot. Nie potrafi na 
podstawie tabelki. 
ułożyć pytań ani 
odpowiedzi. 

Odnajduje w tekście 
niektóre 
formyczasownika have 
got,popełnia bardzo 
liczne błędy,układając 
pytaniaoraz 
odpowiedzi do nich na 
podstawie tabelki. 

Odnajduje w tekście 
większość form 
czasownika have 
got,ale popełnia 
błędy, 
układającpytania 
i udzielając 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki. 

Poprawnie  odnajduje  
w  tekście większość 
form czasownika have 
got. 
Popełnia drobne błędy, 
układając pytania 
i udzielającodpowiedzi 
na podstawie tabelki. 

Bezbłędnie 
odnajdujewtekście 
wszystkieformy 
czasownikahavegot 
oraz naogół poprawnie 
układapytania 
i odpowiedzi na 
podstawie tabelki. 

Uczeń sprawnie 

i z łatwością 

odnajdujewtekście 

wszystkieformy 

czasownikahavegot 

oraz bezbłędnie 

układapytaniai odpowiedzi 

na podstawie tabelki. Na 

ogół poprawnie układa 

pytania i odpowiedzi 

również bezwykorzystania 

tabelki.  

 

Unit3c  School language 



Uczeńrozumiep
rostewypowied
zipisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 
Znajduje w 
tekście określone 
informacje.  

Nie rozumie sensu 

dialogów i w związku z 

tym nie potrafi 

dopasować nazw 

pomieszczeń do 

tekstów. Nie potrafi 

znaleźć w tekście 

usłyszanych wyrażeń. 

 

Ma duży problem 
z dopasowaniem nazw 
pomieszczeń do 
dialogówi ogólnym 
zrozumieniemtekstu. 
Bardziejzgaduje. 
Wyszukujewtekścietylko 
niektóre usłyszane 
wyrażenia. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje nazwy 
pomieszczeń do 
dialogów,alerozumie 
tylko pojedyncze 
proste zdania. 
Wyszukuje w tekście 
tylko niektóre  
usłyszane wyrażenia. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje nazwy 
pomieszczeń do 
dialogów,alenie rozumie 
wszystkich 
zamieszczonych słów.  
W większości 
poprawniewyszukuje w 
tekścieusłyszane 
wyrażenia. 
 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialogi 
i bezbłędnie 
dopasowujenazwy 
pomieszczeńdotekstó
w. 
Poprawniewyszukuje 
wtekścieusłyszane 
wyrażenia. 
 

Doskonale rozumie 

zaprezentowane dialogi 

i bezbłędnie 

dopasowujenazwy 

pomieszczeńdotekstów.Z  

łatwością wyszukuje 

wtekścieusłyszane 

wyrażenia. 

 

 

Uczeńtworzykró
tkie, proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzipise
mne. Opisuje 
miejsca. 

Opis szkoły zawiera 
błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie. Uczeń nie 
potrafi zastosować 
zwrotów podanych we 
wzorze lub nie 
podejmuje 
samodzielnie pracy.  

Na podstawie wzoru 
uczeń tworzy bardzo 
krótki opis 

swojejszkoły,popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Na podstawie wzoru 
uczeń tworzy bardzo 

krótki opis swojej 
szkoły.Popełnia liczne 
błędy. 

Na podstawiewzoru 
uczeń tworzy 

kilkuzdaniowy opis 
swojej szkoły. Popełnia 
drobne błędy. 

Na podstawiewzoru 
uczeń bezbłędnie 

tworzy opis swojej 
szkoły w kilku prostych 
zdaniach. 

Na ogół na podstawie 

wzoru ale również z 

wykorzystaniem 

własnych pomysłów, 

uczeńbezbłędnie 

tworzyopisswojej 

szkoły.Buduje poprawne 

zdania, używa bogatego 

słownictwa.  

Słownictwo.Zak
res:  
miejsca 
i przedmioty  
w 
szkole,typowe 
zwrotynauczyci
ela 
i uczniów. 

Uczeń na ogół nie 
rozumie ani nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować zwrotów 
typowych  dla 
nauczycielalubuczniów
na lekcji.W 
opisieswojejszkoły 
używa bardzo 
ubogiego słownictwa 
z tego 
zakresu.Popełnialiczne 
błędyuniemożliwiające 

Uczeń 
rozpoznajetylkoniektór
e zwroty typowe dla 
nauczycielalubuczniów
na 
lekcji,popełnialicznebłę
dy 
przyichzastosowaniu.
W opisieswojejszkoły 
wykorzystujetylko 
najprostszesłowaz tego 
zakresu.Popełnialiczne 
błędy. 

Uczeń rozpoznaje 
i stosuje 
tylkoniektórezwroty 
typowedla sytuacji 
szkolnych. 
Wopisie swojejszkoły 
wykorzystujetylkoczęś
ć słownictwawzakresie 
zaprezentowanymna 
lekcji.Popełniabłędy. 

Uczeń rozpoznaje 
i stosuje typowezwroty 
używanenalekcji, 
zarównoprzez 
nauczycieli,jaki 
uczniów.Stosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
opisującswojąszkołę. 
Popełniadrobne błędy. 

Uczeń rozpoznaje  
i na ogół bezbłędnie 
stosujetypowe 
zwrotyużywanena 
lekcji,zarównoprzez 
nauczycieli,jaki 
uczniów.Tworzyopis 
szkoły,wykorzystując 
słownictwow 
zakresiepodanymna 
lekcji. 

Uczeń 

bezbłędnierozpoznaje  

i z łatwością 

stosujetypowe 

zwrotyużywanena 

lekcji,zarównoprzez 

nauczycieli,jaki 

uczniów.Tworzyopis 

szkoły,wykorzystując 

wpełnisłownictwow 



zrozumienie.  zakresiepodanymna 

lekcji. 

Gramatyka.Zakr
es: 
liczbamnoga 
rzeczowników 
(-s,- es,-ies). 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie uzupełnić  

zdań liczbą pojedynczą i 

mnogą. Na ogół nie 

potrafi utworzyć liczby 

mnogiej od podanych 

rzeczowników. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając tekst 
odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń popełnia błędy, 
uzupełniając tekst 
odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń w większości 
poprawnie uzupełnia 
tekst odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń poprawnie 
uzupełnia tekst 
odpowiednio liczbą 
pojedynczą lub mnogą 
rzeczowników. 

Uczeń z łatwością i 

bezbłędnie uzupełnia 

tekstodpowiednio liczbą 

pojedyncząl ub mnogą 

rzeczowników. Stosuje 

poznane zasady w 

wypowiedziach ustnych i 

pisemnych. 

 

Rozdział 4   Home sweet home 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  
Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 

Ocena celująca 

 

Rozdział 4a  The Amazing Journey: A beautiful house 

Uczeń rozumie 
proste  
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 
zaprezentowanego 
tekstu Ma problemy 
ze zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Nie potrafi 
poprawnie ocenić, 
czy zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu – bardziej na 
podstawie ilustracji do 
tekstu. Rozumie tylko 
najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów. 
W większości nie 
potrafi poprawnie 
ocenić, czy  zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkich 
bohaterów, 
alerozumie ogólny 
sens tekstu. Popełnia 
błędy,starając się 
ocenić, czy zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, 
czy też fałszywe. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu oraz 
wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki. 
W większości poprawnie 
potrafi ocenić,czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

Rozumie treść czytanki 
.Zarówno 
słownictwo,jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe.  
Potrafi ocenić,czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, 
czy też fałszywe. 

Doskonale rozumietreść 

czytanki – zarówno 

słownictwo,jak i 

zastosowane konstrukcje 

gramatyczne. Potrafi 

bezbłędnie ocenić,czy 

zgodnie  z treścią czytanki 

zaprezentowane zdania 

są prawdziwe, czy też 

fałszywe, oraz uzasadnić 

swoją decyzję.  



prawdziwe, czy też 
fałszywe. 

prawdziwe,czy też 
fałszywe. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
ustne. 
Opisujemiejsca. 

Nie potrafi 
prowadzić dialogu 
w parach. Nie 
potrafi  
skonstruować 
pytania oraz ma 
problemy ze 
zrozumieniempyta
nia kolegi/ 
koleżanki i 
odpowiedzią na 
nie.  

Stara się prowadzić 
dialog w parach.Ma 
duże problemy ze 
skonstruowaniem pytań, 
potrafi odpowiadać. 
Popełnia liczne błędy 
wpływającenazrozumien
ie jegowypowiedzi. 

Stara się prowadzić 
dialog w parach.Pyta i 
opisujewybrane 
pomieszczenia w 
domu. Popełnia liczne 
błędy wpływającena 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Prowadząc w parach 
dialog,zadaje pytania  
i opisujewybrane 
pomieszczenia oraz ich 
wyposażenie, 
popełniającniewielkie 
błędy. 

Bezbłędnie prowadzi 
dialog w 
parach,opisując 
wybrane 
pomieszczenia w 
domu oraz ich 
wyposażenie. 

Z łatwością prowadzi 

dialog w parach. 

Bezbłędnie konstruuje 

pytania i odpowiedzi. Ma 

prawidłową wymowę. 

Słownictwo. 
Zakres: 
pomieszczenia, 
wyposażenie 
domu. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na 

lekcji. 

 

Uczeń ma problemy 
z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji.Popełnia błędy. 

Uczeń stosuje 
poprawnie większość 
słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie 
i poprawnie pełny 
zestaw słownictwa w 
zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie 

zaprezentowanym na 

lekcji. 

Gramatyka. 
Zakres: 
konstrukcjaThe
reis/Thereare. 

Uczeń 
niepoprawnie 
uzupełnia zdania 
konstrukcjąThereis
/isn’tlubThereare/
aren’t. Trudności 
sprawia mu 
zarówno 
odróżnienie  liczby 
pojedynczej i 
mnogiej, jak i 
formy  twierdzącej 
i przeczącej.  

Uczeń popełnia bardzo 
liczne 
błędy,uzupełniając 
zdania konstrukcją 
Thereis/isn’tlubThere 
are/aren’t. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
zdania konstrukcją 
Thereis/isn’tlubThere
are/aren’t. 

Uczeń popełnia drobne 
błędy,uzupełniając 
zdania konstrukcją 
Thereis/isn’t lub There 
are/aren’t. 

Uczeń bezbłędnie 
uzupełnia zdania, 
wpisując 
Thereis/isn’t lub 
There are/aren’t. 

Uczeń sprawnie 

i z łatwością uzupełnia 

zdania, wpisując Therei 

s/isn’tl ubThere 

are/aren’t. Swobodnie 

używa tych konstrukcji w 

wypowiedziach ustnych. 

 
 



Rozdział 4b   An unusual house 

Uczeń rozumie 
proste  
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje  w 
tekście określone 
informacje.  

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanego 
tekstu nawet z 
wykorzystaniem 
strategii 
stosowanych dla 
ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
prostych zdań i 
wyrażeń. Na ogół nie 
rozumie pytań i w 
związku z tym nie 
potrafi na nie 
odpowiedzieć. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu– bardziej 
napodstawie 
ilustracji.Rozumie tylko 
najprostsze zdania lub 
ich fragmenty.W 
większości nie potrafi 
poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczące tekstu. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 
czytanki ,ale rozumie 
ogólny sens tekstu. 
Popełnia liczne błędy, 
starając się 
odpowiedziećna 
pytania dotyczące 
tekstu. 

W większości rozumie 
treść czytankieorazjej 
ogólny sens.W 
większości poprawnie 
potrafi odpowiedzieć na 
pytania zgodnie z treścią 
czytanki. 

Rozumie treść 
czytanki– zarówno 
słownictwo,jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania zgodnie z 
treścią czytanki. 

Bez trudu rozumietreść 

czytanki. Doskonale 

rozumie zarówno 

słownictwo,jak 

i zastosowane 

konstrukcje 

gramatyczne.Potrafi 

poprawnie 

odpowiedziećna 

pytaniazgodniez 

treściączytanki. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 
ustne. Opisuje 
miejsca. 

Pracując w parach, 
nie rozumie 
zadawanych przez 
rozmówcępytań i nie 
potrafi udzielić 
odpowiedzi. Nie 
potrafi samodzielnie 
zadać pytań 
dotyczących wyglądu 
zewnętrzneg odomu. 

Pracując w parach,ma 
duże problemy ze 
zrozumieniem 
zadawanych przez 
rozmówcępytań, 

udzielenie mu 
odpowiedzi oraz zadanie 
mu swoich pytań 
dotyczących wyglądu 
zewnętrznego domu. 

Pracując w parach,ma 
duże problemy ze 
skonstruowaniem 
pytań,aby dowiedzieć 

się,który dom wybrał 
jego rozmówca. 
Popełnia drobne 
błędy, udzielając 
odpowiedzi. 

Pracując w parach, 
prawie bezbłędnie 
zadaje pytania, aby 
dowiedzieć się,który 

dom wybrał jego 
rozmówca.Popełnia 
drobne błędy, 
udzielając odpowiedzi. 

Pracując w parach, 
bezbłędnie zadaje 
pytania,aby 
dowiedzieć się,który 

dom wybrał jego 
rozmówca.Udziela 
poprawnych 
odpowiedzi. 

Pracując w parach, 

swobodnie i bezbłędnie 

zadaje pytania,aby 

dowiedzieć się,który dom 

wybrał jego 

rozmówca.Udziela 

poprawnych odpowiedzi. 

Ma poprawną wymowę.  

Słownictwo. 
Zakres: 
dom–opis domu, 
pomieszczeń 
domu i ich 
wyposażenia. 

Uczeń nie opanował 

nawet najprostszego 

słownictwa 

poznawanego na 

lekcji. Nie potrafi bez 

pomocy nauczyciela 

Uczeń ma problemy 
z zastosowaniem 
najprostszego zestawu 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji.Popełnia bardzo 
liczne błędy, 
dopasowując wyrazy do 

Uczeń stosuje tylko 
podstawowy zestaw 
słownictwa w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji,dopasowując 
wyrazy do obrazków. 
Popełnia błędy. 

Uczeń stosujepoprawnie 
większość słownictwa  
w zakresie 
zaprezentowanym na 
lekcji, dopasowując 
wyrazy do obrazków. 

Uczeń stosuje 
samodzielnie 
i poprawnie pełny 
zestaw słownictwa 
w zakresie 
zaprezentowanym 
na lekcji.Dopasowuje 
wyrazy do obrazków. 

Uczeń dobrze opanował i 

swobodnie stosuje pełny 

zestaw słownictwa w 

zakresie 

zaprezentowanym na 

lekcji. Z łatwością 



dopasować wyrazów 

do obrazków.  

 

obrazków. dopasowuje wyrazy do 

obrazków.  

Gramatyka. 
Zakres: przedimek 
określony the. 

Uczeń nie potrafi 
uzupełnić tekstu 
przedimkiem a/an 
lub the. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, 
uzupełniając tekst 
przedimkiem a/an lub 
the. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
tekst przedimkiem 
a/an lub the. 

Uczeń popełnia drobne 
błędy, uzupełniając tekst 
przedimkiem a/an lub 
the. 

Uczeń bezbłędnie 
uzupełnia 
tekst,wpisując 
przedimek a/an lub 
the. 

Uczeń bezbłędnie 

uzupełnia tekst,wpisując 

przedimek a/a nlub the. 

Potrafi uzasadnić swój 

wybór. 

 

Rozdział 4c  Tidy up your room! 

Uczeń rozumie 
proste wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną myśl 
tekstu. 

Na ogół nie potrafi 
dopasować 
obrazków do 
dialogów. Nie 
rozumie  głównej 
myśli tekstu. Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
zdańlubich 
fragmentów. 

Ma problem 
z dopasowaniem 
obrazków do dialogów 
oraz ogólnym 
zrozumieniem tekstu. 
Rozumie tylko 
najprostsze zdania lub 
ich fragmenty. 

Raczej poprawnie 
dopasowuje obrazki do 
dialogów ale rozumie 
tylko pojedynczeproste 
zdania. 

W większości 
poprawnie 
dopasowuje obrazki 
do dialogów. 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialogi oraz 
bezbłędnie 
dopasowuje obrazki 
do tekstów. 

Doskonale rozumie 

zaprezentowane dialogi 

i bezbłędnie dopasowuje 

obrazki do tekstów.  

Znajduje w 
tekście określone 
informacje 

Nie potrafi 
wyszukać w 
tekście 
fragmentów 
pasujących do 
obrazków.  

Wyszukuje w tekście 
nieliczne fragmenty 
pasujące do obrazków.  

Wyszukuje w tekście 
niektóre fragmenty 
pasujące do obrazków. 

W większości 
poprawnie wyszukuje 
w tekście fragmenty 
pasujące do  obrazków. 

W pełni poprawnie 
wyszukuje w tekście 
fragmenty pasujące do 
obrazków. 

Z łatwością i bezbłędnie 

wyszukuje w tekście 

fragmenty pasujące do 

obrazków. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne. 

Opowiada 
o czynnościach z 

Nie potrafi ułożyć 
dialogu dotyczącego 
sprzątania 
pokoju,popełniabłęd

yuniemożliwiające 

zrozumienie lub nie 

Stara się ułożyć 
i zaprezentowaćdialog 
dotyczący sprzątania 
pokoju,ale popełnia 

błędy znacznie 

wpływające na 

Układa i prezentuje 
dialog dotyczący 
sprzątania pokoju. 
Popełnia błędy 

wpływającena 
zrozumienie jego 

Układa i prezentuje 
dialog dotyczący 
sprzątania pokoju.Nie 
popełnia błędów 

wpływających na 
zrozumienie jego 

Sprawnie układa i 
płynnie prezentuje 
dialog dotyczący 
sprzątania pokoju. 

Nie popełnia 

większych błędów. 

Płynnie i bezbłędnie 

prezentuje 

dialogdotyczący 

sprzątaniapokoju. Ma 



teraźniejszości. podejmuje prób. zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

wypowiedzi. wypowiedzi. dobrą wymowę i 

intonację. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. Opisuje 
miejsca. 

Nie potrafi napisać 
tekstuogłoszeniao 
sprzedażydomuoraz 
ma problemy z 
odpowiedziąnapytan
ia pomocnicze. 
Popełniane błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
jegowypowiedzi. 

Tworząc tekst ogłoszenia 
o sprzedaży domu oraz 
odpowiadającna pytania 
pomocnicze,popełnia 
bardzo licznebłędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Tworzy ogłoszenie 
o sprzedaży domu, 
odpowiadającwcześniej 
na pytania pomocnicze, 
ale popełnia błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

W większości 
poprawnie tworzy 
tekst ogłoszenia 
o sprzedaży domu, 
odpowiadając 
wcześniej na pytania 
pomocnicze. 

Poprawnie 
odpowiada na 
pytania,a następnie 
na podstawie 
odpowiedzi tworzy 
tekst ogłoszenia 
o sprzedaży 
domu.Nie popełnia 
większych błędów. 

Bezbłędnie odpowiada na 

pytania i tworzy spójny 

tekst ogłoszenia o 

sprzedaży domu. Używa 

poprawnej pisowni. 

Słownictwo.  
Zakres: 
przyimki miejsca, 
dom – 
wyposażenie. 

Uczeń nie opanował 
w stopniu 
minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku z 
tym nie potrafi go 
zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych.  

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi ustnych i 
pisemnych. 

Uczeń stosuj 
esłownictwo 
z tego zakresu, 
popełniając liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych,jak i pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń poprawnie 
stosuje słownictwoz 
tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

słownictwo z tego 

zakresu,zarówno w 

wypowiedziach 

pisemnych,jaki ustnych. 

 

PÓŁROCZE 2 

Rozdział 5   Enjoy your meal! 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  
Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra 

Ocena bardzo 

dobra 
Ocena celująca 

 

Rozdział 5a  The Amazing Journey: It’s lunch time 

Uczeń rozumie 
proste wypowiedzi 

Nie rozumie 
ogólnego sensu 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanej 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie 

W większościrozumie 
ogólny sens tekstu 

Rozumie treść 
czytanki. Zarówno 

Doskonale rozumie treść 

czytanki .Zarówno 



pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

zaprezentowanego 
tekstu The 
AmazingJourney: It’s 
lunchtime.Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Niepotrafi 
samodzielnie 
wskazać na 
podstawie tekstu 
właściwych wyrazów 
w podanych 
zdaniach.  

czytanki bardziejna 
podstawie ilustracji niż 
samego tekstu 
.Rozumie tylko 
najprostsze 
wypowiedzi 
bohaterów. 
W większości nie 
potrafi poprawnie 
wskazać na podstawie 
tekstu właściwych 
wyrazów 
w podanych zdaniach. 

wypowiedzi wszystkich 
bohaterów,ale rozumie 
ogólny sens tekstu. 
Popełnia liczne 
błędy,wskazując na 
podstawie tekstu 
właściwe wyrazy w 
podanych zdaniach. 

oraz wypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterów czytanki 
.Na podstawie tekstu 
potrafi w 
większościpoprawnie 
wskazać właściwe 
wyrazy w podanych 
zdaniach. 

słownictwo,jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego 
zrozumiałe.Na 
podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
wskazać właściwe 
wyrazy w 
podanych 
zdaniach. 

słownictwo,jak 

i zastosowane 

konstrukcje gramatyczne 

sądla niegozrozumiałe. 

Potrafi z łatwością i 

bezbłędnie wskazać 

właściwe wyrazy w 

podanych zdaniach. 

Uczeń rozumie 
proste wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
podkreślić 
usłyszanych 
określeń.  

Popełnia bardzo liczne 
błędy,próbując 
podkreślić usłyszane 
określenia.  

Popełnia liczne 
błędy,próbując podkreślić 
usłyszane określenia. 

Na podstawie 
nagraniaw większości 

poprawnie podkreśla 

usłyszane określenia. 

Na podstawie 
nagrania 
poprawnie 

podkreśla usłyszane 
określenia. 

Na podstawie nagrania  z 

łatwością i bezbłędnie 

podkreśla usłyszane 

określenia. Potrafi 

prawidłowo wymówić 

wszystkie usłyszane wyrazy.  

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne 
wypowiedzi 
ustne.  
Opowiada o 
doświadczeniach 
z teraźniejszości.  

Pracując w parach, 
ma problemy z 
ułożeniem i 
zaprezentowaniem 
dialogu 
dotyczącego 
drugiego śniadania. 
Błędy i braki w 
słownictwie 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Pracując w parach,stara 
się ułożyć 
i zaprezentować dialog 
dotyczący drugiego 
śniadania,alepopełnia 
błędy znacznie 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
układa i prezentuje 
dialog dotyczący 
drugiego śniadania, 
jednak popełnia błędy 
wpływającena 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
układa i prezentuje 
dialog dotyczący 
drugiego śniadania. 
Nie popełnia błędów 
wpływających na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
sprawnie układa i 
płynnieprezentuje 
dialog dotyczący 
drugiego śniadania. 
Nie popełnia 
większych błędów. 

Pracując w parach, 

sprawnie układa oraz 

płynnie i bezbłędnie 

prezentuje dialog 

dotyczący drugiego 

śniadania. Ma bardzo 

dobrą wymowę.  



Słownictwo. 
Zakres: żywienie –  
jedzenie  oraz picie, 
rodzaje posiłków, 
przymiotniki 
opisujące jedzenie. 

Uczeń nie opanował 
w stopniu 
minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku z 
tym nie potrafi go 
zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi ustnych 
i pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo 
z tego 
zakresu,popełniając 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych,jaki pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń poprawnie 
stosuje słownictwo z 
tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

słownictwo z tego 

zakresu,zarówno w 

wypowiedziach 

pisemnych,jak i ustnych. 

Gramatyka.  
Zakres: rzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne; 
a/an/some. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować określeń 
a/an/someprzy 
rzeczownikachpolicz
alnych 
orazniepoliczalnych. 
Ma problem z 
zastosowaniem 
wyrazów, nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń ma problem 
z zastosowaniem 
określeń a/an/some przy 
rzeczownikach 
policzalnych oraz 
niepoliczalnych. 
Popełnia liczne błędy. 

Uczeń popełnia 
błędy,stosując 
określenia a/an/some 
przy rzeczownikach 
policzalnych oraz 
niepoliczalnych. 

Uczeń rozróżnia 
rzeczowniki policzalne 
i niepoliczalne. 
W większości 
poprawnie stosuje 
a/an/some, 
zakreślającwłaściwe 
wyrazy w zdaniach. 

Uczeń 
rozróżniarzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne. 
Poprawniestosuje 
a/an/some,zakreślaj
ącwłaściwe wyrazy 
wpodanych 
zdaniach. 

Uczeń z łatwością  

rozróżniarzeczowniki 

policzalne 

i niepoliczalne. 

Bezbłędnie stosuje 

a/an/some,zakreślającwł

aściwe wyrazy 

wpodanych zdaniach. 

  

Rozdział 5b   Food around the world 
 
 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu.  
 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanejczy
tanki nawet z 
wykorzystaniem 
strategii 
stosowanych dla 
ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
prostych zdań i 
wyrażeń. 

Rozumie ogólny 
sens 
zaprezentowanej 
czytanki Bardziej na 
podstawie ilustracji 
niż samego tekstu. 
Rozumie tylko 
niektóre zdania albo 
ich fragmenty. 

Stara się zrozumieć 
ogólny  sens czytanki 
Zarówno 
słownictwo, jaki 
zastosowane 
konstrukcje 

gramatyczne nie są 
dla niego w 
większości 
zrozumiałe. 

W większości 
rozumie treść 
czytanki. Zarówno 
słownictwo, jaki 
zastosowane 
konstrukcje 

gramatycznesądla 
niegoraczej 
zrozumiałe. 

Rozumie treść 
czytanki. Zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 

gramatyczne są 
dla niego 
zrozumiałe. 

Bez trudu rozumie 
treść czytanki 
Doskonale rozumie 
zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne. 



Znajduje w 
tekście 
określone 
informacje 

Nie potrafi 
samodzielnie 
wyszukać w 
tekście 
tekścieFood 
aroundtheworld 
potrzebnych 
informacji, na ogół 
niepoprawnie 
łączy ze sobą 
fragmenty 
podanych zdań.  

Wyszukuje w 
tekście tylko 
niektóre 
potrzebne 
informacjei 
popełnia liczne 
błędy,łącząc 
fragmenty 
podanych  zdań. 

Wyszukuje w tekście 
tylko niektóre 
potrzebne 
informacje. Popełnia 
błędy, łącząc 
fragmenty podanych  
zdań. 

W większości 
poprawnie 
wyszukuje wtekście 
potrzebne 
informacje 
i łączy fragmenty 
podanych zdań. 

Poprawnie 
wyszukuje w 
tekście potrzebne 
informacjei łączy  
fragmenty 
podanych  zdań. 

Sprawnie i właściwie 
wyszukuje w tekście 
potrzebne informacjei 
bezbłędnie łączy 
fragmenty zdań.  

 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne.Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje.  

Nie potrafi wybrać 
na podstawie 
nagrania 
zdecydowanej 
większości 
nazwproduktówwpr
zepisach 
kulinarnych.Gubisię,
śledząctekst. 

Popełnia 
bardzoliczne 
błędy,próbującwy
brać na podstawie 
nagrania nazwy 
produktów w 
przepisach 
kulinarnych.Gubi 
się, śledząctekst. 

Popełnia liczne błędy, 
wybierając na 
podstawie nagrania 
nazwy produktów w 
przepisach 
kulinarnych. 

Na podstawie 
nagrania 
w większości 
poprawnie wybiera 
nazwy produktów 
w przepisach 
kulinarnych. 

Na podstawie 
nagrania 
poprawnie 
wybiera nazwy 
produktów w 
przepisach 
kulinarnych. 

Na podstawie 
nagraniaz łatwością i 
bezbłędnie wybiera 
nazwy produktów w 
przepisach 
kulinarnych. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedziustn
e.Opowiada 
o wydarzeniach z 
teraźniejszości.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
zadawać pytań, ma 
problemy ze 
zrozumieniem pytań 
dotyczących 
zawartości koszyka 
piknikowego i 
odpowiedzią na nie. 
Błędy, które 
popełnia, 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

Stara się zadawać 
pytania i udzielać 
odpowiedzi 
dotyczących 
zawartości koszyka 
piknikowego, jednak 
popełnia bardzo 
liczne błędy. 

Zadającpytanialub 
udzielającodpowiedzi 
rozmówcy 
dotyczących 
zawartości koszyka 
piknikowego,popełnia 
liczne błędy. 

Pracując w parach, 
sprawnie zadaje 
pytania 
i odpowiada na 
pytaniarozmówcy 
dotyczące 
zawartości koszyka 
piknikowego. 
Popełnia drobne 
błędy w 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
sprawnie zadaje 
pytania 
i odpowiada na 
pytania rozmówcy 
dotyczącezawarto
ści koszyka 
piknikowego. Nie 
popełnia przy tym 
większychbłędów. 

Pracując w parach, 
sprawnie i bezbłędnie 
zadaje pytania 
i odpowiada 
napytaniarozmówcy 
dotyczącezawartości 
koszyka piknikowego. 
Ma dobrą wymowę.  



Słownictwo. 
Zakres: produkty 
spożywcze, 
naczynia, 
gotowanie. 

Uczeń nie opanował 
w stopniu 
minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku z 
tym nie potrafi go 
zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych. 

Uczeń 
popełnia 
bardzo liczne 
błędy 
wpływającena 
zrozumienie 
jego 
wypowiedzi 
ustnych i 
pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo z tego 
zakresu,popełniając 
liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych,jak i 
pisemnych. 

Uczeń w 
większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo z tego 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jak i 
pisemnych. 

Uczeń 
poprawnie 
stosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w 
wypowiedziach 
pisemnych,jak 
i ustnych. 

Uczeń swobodnie i 
bezbłędnie stosuje 
słownictwo z tego 
zakresu,zarówno w 
wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
rzeczowniki 
policzalne 
i niepoliczalne 
w pytaniach 
i przeczeniach. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować w 
zdaniach wyrazów 
somelubany. Ma 
problem z 
zastosowaniem 
wyrazów, nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń popełnia 
liczne błędy, 
uzupełniając 
zdania wyrazami 
some lub any. 

Uczeń popełnia błędy, 
uzupełniając zdania 
wyrazami some lub 
any. 

Uczeń w większości 
poprawniei raczejze 
zrozumieniem 
uzupełniazdania, 
wpisując som elub 
any. 

Uczeń 
poprawniei ze 
zrozumieniem 
uzupełniazdania, 
wpisującsome 
lub any. 

Uczeń z łatwością  i 
bezbłędnie 
uzupełniazdania, 
wpisując some lub any. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdział 5c  Funny things about food 

Uczeń rozumie 
proste wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną myśl 
tekstu. 
Znajduje w tekście 
określone 
informacje.  

Nie rozumie  głównej 
myśli 
zaprezentowanejczyt
anki 
Funnythingsaboutfoo
d.Ma problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
zdańlubich 
fragmentów. Nie 
potrafi wskazać 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowane 
jczytanki bardziej na 
podstawie ilustracji niż 
samego tekstu. Rozumie 
tylko niektóre zdania 
albo ich fragmenty. 
Wskazuje tylko niektóre 
proste wyrażenia,za 
pomocą których ktoś 
proponuje coś do 

Stara się zrozumieć 
ogólny sens czytanki 
.Poprawnie wskazuje 
niektóre wyrażenia, za 
pomocą których ktoś 
proponuje coś do 
jedzenia lub o coś 
prosi. 

W większości rozumie 
treśćczytankiFunnythi
ngsaboutfood. 
Poprawniewskazuje 
większośćwyrażeń,za 
pomocąktórychktoś 
proponujecośdo 
jedzenialubo coś 
prosi. 

Rozumie treść 
czytanki. Poprawnie 
wskazuje 
wyrażenia,zapomocą 
których ktoś 
proponuje coś do 
jedzenia lub o coś 
prosi. 

Doskonale rozumie treść 

czytank.Z łatwością 

ipoprawniewskazuje 

wyrażenia,zapomocą 

którychktoś 

proponujecośdo 

jedzenialubo coś prosi. 



wyrażeń,za 
pomocąktórychktoś 
proponujecośdojedz
enia lubo cośprosi. 

jedzenia lub o coś prosi. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedziustne
. 
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić ani 
zaprezentować 
dialogu, 
wktórym 
proponuje,prosi,dz
iękuje 
lubodmawiaczegoś 
do jedzenia. Liczne 
błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi. 

Popełnia liczne błędy, 
uzupełniając 
i prezentując dialog, 
wktórym 
proponuje,prosi,dziękuje 
lubodmawiaczegośdo 
jedzenia. 

Popełnia błędy, 
uzupełniając 
i prezentując dialog, 
w którym proponuje, 
prosi,dziękujelub 
odmawiaczegośdo 
jedzenia. 

W większości 
poprawnie uzupełnia i 
prezentuje dialog,w 
którym proponuje, 
prosi,dziękujelub 
odmawiaczegośdo 
jedzenia. 

Poprawnie uzupełnia 
i prezentuje dialog, 
w którymproponuje, 
prosi,dziękuje lub 
odmawiaczegośdo 
jedzenia. 

Bezbłędnie uzupełnia 

i swobodnie  prezentuje 

dialog, 

w którym proponuje, 

prosi,dziękujelub 

odmawiaczegośdo 

jedzenia. Ma poprawną 

wymowę.  

Uczeńreaguje 
ustnie 
wtypowych 
sytuacjach. 
Pyta o pozwolenie, 
wyraża prośbę.  

Pracującwparach, 
nie potrafi 
samodzielnie 
poprosićo 
cośkoleżankę/ 
kolegęlubzapytaćo 
pozwolenie. Liczne 
błędyuniemożliwiaj
ą zrozumienie 
jegowypowiedzi. 

Pracującwparach,starasię 
poprosićo cośkoleżankę/ 
kolegęlubzapytaćo 
pozwolenie,alepopełnia 
znaczącebłędybardzo 
wpływającenazrozumienie 
jegowypowiedzi. 

Pracującwparach, 
popełniabłędy,gdy 
prosio cośkoleżankę/ 
kolegęlubpytao 
pozwolenie. 

Pracującwparach, 
w 
większościpoprawnie 
prosio cośkoleżankę/ 
kolegęlubpyta 
o pozwolenie. 

Pracującwparach, 
poprawnieprosio 
coś 
koleżankę/kolegęlu
b pytao 
pozwolenie. 

Pracującwparach, 

swobodnie i 

bezbłędnieprosio coś 

koleżankę/kolegęlub 

pytao pozwolenie. Ma 

prawidłową wymowę i 

intonację.  

Uczeńtworzykrótki
e, proste, spójne i 
logiczne 
wypowiedzipisemn
e.  
Stosuje styl 
wypowiedzi 
adekwatny do 

Ma problem z 
samodzielnym  

napisaniem tekstu 
zaproszenia na 
podstawie wzoru. Na 
ogół nie rozumie  
podanych we wzorze 
zdań. Popełniane 

Napodstawiewzoru 
zaproszeniatworzytekst 
swojegozaproszeniana 
przyjęcie,popełniając 
bardzolicznebłędy 
utrudniającezrozumienie 
jegowypowiedzi. 

Napodstawiewzoru 
zaproszeniatworzy 
tekstswojego 
zaproszeniana 
przyjęcie,popełniając 
licznebłędy. 

Napodstawiewzoru 
zaproszeniatworzy 
tekstswojego 
zaproszeniana 
przyjęcie,popełniając 
drobnebłędy. 

Napodstawiewzoru 
zaproszenia 
poprawnietworzy 
tekstswojego 
zaproszeniana 
przyjęcie. 

Napodstawiewzoru 

zaproszenia z łatwością i 

bezbłędnietworzy 

tekstswojego 

zaproszeniana przyjęcie. 

Używa bogatego 

słownictwa oraz 



sytuacji. błędy uniemożliwiają 
zrozumienie 
jegowypowiedzi. 

poprawnej pisowni i 

interpunkcji.  

Słownictwo.Zakres: 
wyrażeniazwiązane  
z zamawianiem 
i oferowaniem 
jedzenia. 

Uczeń nie opanował 
w stopniu 
minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku z 
tym nie potrafi go 
zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych. 
 

Uczeń 
popełniabardzoliczne 
błędywpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedziustnych 
i pisemnych. 

Uczeń 
stosujesłownictwozteg
o zakresu,popełniając 
licznebłędywpływające 
nazrozumieniezarówn
o jegowypowiedzi 
ustnych,jaki pisemnych 

Uczeń w większości 
poprawniestosuje 
słownictwoz tego 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jaki 
pisemnych. 

Uczeń 
poprawniestosuje 
słownictwoz tego 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

słownictwo z tego 

zakresu, zarówno w 

wypowiedziach 

pisemnych,jaki ustnych. 

Gramatyka.Zakres: 
czasownikcan– 
prośba,pytanie 
o pozwolenie. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować 
czasownika cando 
wyrażeniaprośbyani 
pytaniao pozwolenie. 
Ma problem z 
zastosowaniem 
czasownika,nawet 
gdykorzysta z 
pomocy nauczyciela. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi,stosując 
czasownik can do 
wyrażenia prośbylub 
pytania o pozwolenie. 

Uczeń popełnia 
błędy,stosując 
czasownik can do 
wyrażenia prośbyl ub 
pytania o pozwolenie. 

Uczeń w większości 
poprawniestosuje 
czasownikcan, 
wyrażającprośbylub 
pytania 
o pozwolenie. 

Uczeń 
poprawniestosuje 
czasownik can, 
wyrażającprośbylub 
pytania 
o pozwolenie. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

czasownik can, 

wyrażającprośbylub 

pytania 

o pozwolenie. 

 
 

Rozdział 6   What do you do in your free time? 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  
Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra 

Ocena bardzo 

dobra 
Ocena celująca 

 

Rozdział 6a The Amazing Journey: I can’t walk  anymore 



Uczeńrozumiepro
stewypowiedzipis
emne. 
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie ogólnego 
sensu 
zaprezentowanego 
tekstu The 
AmazingJourney:I 
can’twalk anymore.Ma 
problemy ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 
bohaterów.  
Nie potrafi poprawnie 
ocenić, czy zgodniez   
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe,czy też 
fałszywe. 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu– bardziej na 
podstawie ilustracji do 
tekstuThe 
AmazingJourney:I can’t 
walk anymore.Rozumie 
tylko najprostsze 
wypowiedzi bohaterów. 
W większości niepotrafi 
poprawnie ocenić,czy 
zgodnie z treścią 
czytanki 
zaprezentowane zdania 
są prawdziwe,czy też 
fałszywe. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie 
wypowiedzi 
wszystkichbohaterów
, ale rozumie ogólny 
sens tekstu The 
Amazing Journey:I 
can’t walk anymore. 
Popełnia 
błędy,starając się 
ocenić,czy zgodnie z 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe,czy też 
fałszywe. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu 
orazwypowiedzi 
poszczególnych 
bohaterówczytanki 
TheAmazingJourney: I 
can’twalkanymore.  
W większości 
poprawniepotrafi 
ocenić,czyzgodniez 
treściączytanki 
zaprezentowane 
zdania są prawdziwe, 
czy też fałszywe. 

Rozumietreść 
czytankiTheAmazingJ
ourney:I can’twalk 
anymore.Zarówno 
słownictwo,jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegozrozumiałe. 
Potrafipoprawnie 
ocenić,czyzgodniez 
treścią czytanki 
zaprezentowane 
zdania są 
prawdziwe,czy też 
fałszywe. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiTheAmazingJourn

ey:I can’t walk anymore. 

– zarówno słownictwo,jak 

i zastosowane 

konstrukcje gramatyczne. 

Potrafibezbłędnie 

ocenić,czyzgodniez 

treściączytanki 

zaprezentowane zdania 

są prawdziwe, czy też 

fałszywe, oraz uzasadnić 

swoją decyzję. 

Uczeń  reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Uzyskuje i 
przekazuje 
informacje. 

Pracując w parach, nie 
potrafi samodzielnie 
zadawać pytań 
koleżance/koledze. Nie 
potrafi skorzystać z 
podanego wzoru. 

Pracując w parach, stara 
się zadawać pytania 
koleżance/koledze,ale 
popełnia przy tym 
znaczące błędy bardzo 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, gdy 
zadaje pytania 
koleżance/koledze. 

Pracując w parach, 
w większości 
poprawnie zadaje 
pytania 
koleżance/koledze. 

Pracując w parach, 
poprawnie zadaje 
pytania 
koleżance/koledze 
oraz udziela 
odpowiedzi. 

Pracując w parach, 

swobodnie i bezbłędnie 

zadaje pytania 

koleżance/koledze oraz 

udziela odpowiedzi. 

Używa bogatego 

słownictwa.  

Słownictwo. 
Zakres: 
nazwy zwierząt 
oraz ich 
cechy,zwyczaje 
ludzi 
i zwierząt. 

Uczeń nie opanował w 
stopniu minimalnym 
słownictwa z tego 
zakresu, w związku z 
tym nie potrafi go 
zastosować w 
wypowiedziach 
ustnych ani 
pisemnych. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumienie jego 
wypowiedzi ustnych 
i pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo 
z tego 
zakresu,popełniając 
błędy wpływające na 
zrozumienie,zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych,jak i 
pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo z zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych i pisemnych. 

Uczeń poprawnie 
stosuje słownictwo z 
zakresu, zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych i ustnych. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

słownictwo z zakresu w 

wypowiedziach 

pisemnych,jaki ustnych. 



Gramatyka. 
Zakres: 
czasownik can– 
twierdzenia, 
przeczenia, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń nie potrafi 

samodzielnie 

zastosować czasownika 

can (twierdzenia, 

przeczenia,pytaniai 

krótkieodpowiedzi). Ma 

problem z 

zastosowaniem 

czasownika, nawet gdy 

korzysta z pomocy 

nauczyciela. 

 

Uczeń popełnia liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi, stosując 
czasownik can 
(twierdzenia,przeczenia, 
pytania i krótkie 
odpowiedzi). 

Uczeń popełnia 
błędy,stosując 
czasownik can 
(twierdzenia, 
przeczenia,pytania i 
krótkie odpowiedzi). 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
czasownik can 
(twierdzenia, 
przeczenia,pytania i 
krótkie odpowiedzi). 

Uczeń poprawnie 
stosuje czasownik 
can (twierdzenia, 
przeczenia,pytania i 
krótkie odpowiedzi). 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

czasownikcan(twierdzeni

a, przeczenia,pytaniai 

krótkieodpowiedzi). 

 

Rozdział 6b   Elephant training 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanej 
czytanki Elephant 
training nawet z 
wykorzystaniem 
strategii stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem prostych 
zdań i wyrażeń. Nie 
potrafi zamienić 
wyróżnionych błędnych 
wyrazów na właściwe, 
zgodne z treścią czytanki, 
lub robi to na ogół  
niepoprawnie.  

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanej 
czytanki Elephant 
training bardziej na 
podstawie ilustracjiniż 
samego tekstu.Rozumie 
tylko najprostsze zdania 
albo fragmenty 
zdań.Popełnia bardzo 
liczne błędy, zamieniając 
wyróżnione błędne 
wyrazy na 
właściwe,zgodnez treścią 
czytanki. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienietekstu 
Elephant training. 
Popełnia licznebłędy, 
zamieniając 
wyróżnione błędne 
wyrazy na 
właściwe,zgodne 
z treścią czytanki. 

W większości rozumie 
ogólny sens tekstu 
oraz treść czytanki 
Elephant training.Na 
podstawie tekstu w 
większości poprawnie 
zamienia wyróżnione 
błędne wyrazy na 
właściwe,zgodne z 
treścią czytanki. 

Rozumie treść 
czytanki Elephant 
training.Zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego 
zrozumiałe.Na 
podstawie tekstu 
potrafi poprawnie 
zamienić 
wyróżnione błędne 
wyrazy na 
właściwe,zgodne 
z treścią czytanki. 

Bez trudu rozumie treść 

czytanki Elephant 

training.Doskonale 

rozumie zarówno 

słownictwo,jak 

i zastosowane 

konstrukcje 

gramatyczne.Na 

podstawietekstu 

potrafisprawnie i 

bezbłędnie 

zamienićwyróżnione 

błędnewyrazyna 

właściwe,zgodne 

z treściączytanki. 



Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
iustne. Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
zrozumieć ani 
zaznaczyć na 
podstawie nagrania 
zajęć 
wykonywanychprzez 
Alicewposzczególnedni 
tygodnia. 

Ma duże problemy ze 
zrozumieniem 
i zaznaczeniem na 
podstawienagrania nawet 
kilku zajęć wykonywanych 
przez Alice w 
poszczególne dni 
tygodnia. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie zaznacza 
niektóre zajęcia 
wykonywane przez 
Alice w poszczególne 
dni tygodnia. 

Na podstawie nagrania 
poprawnie zaznacza 
większość zajęć 
wykonywanych przez 
Alice w poszczególne 
dni tygodnia. 

Na podstawie 
nagrania 
poprawnie 
zaznacza zajęcia 
wykonywane przez 
Alice 
w poszczególne dni 
tygodnia. 

Na podstawie nagrania z 

łatwością i bezbłędnie 

zaznacza zajęcia 

wykonywane przez Alice 

w poszczególne dni 

tygodnia. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne  
wypowiedzi ustne 
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości. 

Pracując w parach, nie 
potrafi samodzielnie  
opowiedzieć o 
czynnościach 
wykonywanych w 
czasie wolnym. Nie 
potrafi skorzystać z 
podanego wzoru.  

Pracując w parach, 
popełnia liczne błędy 
wpływającena 
zrozumienie jego 
wypowiedzi dotyczącej 
czynności wykonywanych 
w wolnym czasie. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, 
wpływającena 
zrozumienie jego 
wypowiedzi dotyczącej 
czynności 
wykonywanych w 
wolnym czasie. 

Pracując w parach, 
popełnia drobne 
błędy, opowiadając 
o czynnościach 
wykonywanych 
w wolnym czasie. 

Pracując w parach, 
poprawnie 
opowiada   
o czynnościach 
wykonywanych 
w wolnym czasie. 

Pracując w parach, 

bezbłędniei swobodnie 

opowiada  

o czynnościach 

wykonywanych 

w wolnymczasie. Stosuje 

bogate słownictwo. Ma 

poprawną wymowę.  

Słownictwo. 
Zakres: 
czynnościżycia 
codziennego 
wykonywane 
zazwyczaj oraz 
w wolnym czasie. 

Uczeń nie opanował w 

stopniu minimalnym 

słownictwa z tego 

zakresu, w związku z 

tym nie potrafi go 

zastosować w 

wypowiedziach ustnych 

ani pisemnych. 

 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy wpływające 
na zrozumieniejego 
wypowiedzi ustnych 
i pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo z tego 
zakresu,popełniając 
błędy wpływającena 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych,jak i 
pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawnie stosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jak i 
pisemnych. 

Uczeń poprawnie 
stosuje słownictwo z 
tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jak i 
ustnych. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

słownictwo z tego 

zakresu,zarówno w 

wypowiedziach 

pisemnych,jaki ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present simple 

Uczeń nie potrafi 

samodzielnie uzupełnić 

zdań właściwymi 

formami(twierdzącymi 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy,uzupełniając 
zdania właściwymi 
formami(twierdzącymi lub 
przeczącymi) podanych 

Uczeń 
popełnialicznebłędy, 
uzupełniajączdania 
właściwymiformami 
(twierdzącymilub 

Uczeń w większości 
poprawnie uzupełnia 
zdania właściwymi 
formami (twierdzącymi 
lub przeczącymi) 

Uczeń poprawnie 
i samodzielnie 
uzupełnia zdania 
właściwymi formami 
(twierdzącymilub 

 Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie uzupełnia 

zdania właściwymi 

formami (twierdzącymi 



lubprzeczącymi) 

podanychczasowników 

w czasiepresentsimple. 

Ma problem z 

zastosowaniem tych 

form, nawet gdy 

korzysta z pomocy 

nauczyciela. 

 

czasowników 
w czasie present simple. 

przeczącymi)podanyc
h 
czasownikówwczasie 
presentsimple. 

podanych 
czasowników 
wczasie present 
simple. 

przeczącymi) 
podanych 
czasowników 
wczasie present 
simple. 

lub przeczącymi) 

podanych czasowników 

wczasie present 

simple.Na ogół 

poprawnie stosuje te 

formy w wypowiedziach 

ustnych i pisemnych.  

 
 

Rozdział 6c  Talking about hobbies 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu. 
Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie  głównej 
myśli zaprezentowanej 
czytanki Talking about 
hobbies.Ma problem 
ze zrozumieniem 
najprostszych zdań 
lub ich fragmentów. 
Nie potrafi poprawnie 
ponumerować 
fragmentów dialogu 
ani dopasować na 
podstawie tekstu 
odpowiedzi do pytań.  

Ma problem ze 
zrozumieniem tekstu 
czytanki Talking about 
hobbies.Rozumietylko 
niektóre zdania albo ich 
fragmenty.W większości 
nie potrafi poprawnie 
dopasować na podstawie 
tekstu odpowiedzi do 
pytań. 

Stara się zrozumieć 
treść czytanki Talking 
about hobbies. Ma 
problem 
z poprawnym 
numerowaniem 
fragmentów dialogu 
oraz z dopasowaniem 
odpowiedzi do pytań 
na podstawie tekstu. 
Popełnia liczne błędy. 

W większościrozumie 
treśćczytankiTalkingab
outhobbies. 
W 
większościpoprawnie 
numerujefragmenty 
dialoguwewłaściwej 
kolejności.Na 
podstawietekstu 
poprawnie 

dopasowujewiększość 
odpowiedzidopytań. 

Rozumietreść 
czytankiTalkingabout
hobbies.Poprawnie 
numerujefragmenty 
dialoguwewłaściwej 
kolejności. 
Na podstawietekstu 
poprawnie 
dopasowuje 
odpowiedzidopytań. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiTalkingabouthob

bies.Poprawnie 

numerujefragmenty 

dialoguwewłaściwej 

kolejności. 

Na podstawietekstu z 

łatwością i 

bezbłędniedopasowuje 

odpowiedzidopytań. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 
ustne. 
Opisuje 
upodobania.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić ani 
zaprezentować 
dialogu o swoim 
hobby oraz sposobach 
spędzania czasu 
wolnego. Nie 
podejmuje prób lub 
popełnia błędy 

Popełnia licznebłędy, 
uzupełniająci prezentując 
dialog,wktórym rozmawia 
na temat swojego hobby 
oraz sposobów spędzania 
czasu wolnego.Błędy 
negatywnie wpływają na 
zrozumieniejego 
wypowiedzi. 

Popełnia błędy, 
uzupełniając i 
prezentując dialog,w 
którym rozmawia na 
temat swojego hobby 
oraz sposobów 
spędzania czasu 
wolnego. 

W większości 
poprawnie uzupełnia i 
prezentuje dialog,w 
którym rozmawia na 
temat swojego hobby 
oraz sposobów 
spędzania czasu 
wolnego. 

Poprawnie uzupełnia 
i prezentuje dialog, 
w którym rozmawia 
na temat swojego 
hobby orazsposobów 
spędzania czasu 
wolnego. 

Swobodnie i bezbłędnie 

uzupełnia 

i prezentujedialog, 

w którym rozmawiana 

temat swojego hobby ora 

zsposobów spędzania 

czasu wolnego. Stosuje 



uniemożliwiające 
zrozumienie.  

bogate słownictwo, ma 

poprawną wymowę.  

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 

Znajduje w 

wypowiedzi 

określone 

informacje.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
zrozumieć  ani podać 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące usłyszanego 
tekstu. Ma problem z 
tym zadaniem, nawet 
gdy korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Ma duże problemy ze 
zrozumieniem i podaniem 
odpowiedzi na pytania 
dotyczące usłyszanego 
tekstu. 

Na podstawie nagrania 
odpowiada na niektóre 
pytania dotyczące 
usłyszanego tekstu. 

Na podstawie nagrania 
w większości 
poprawnie  odpowiada 
na pytania dotyczące 
usłyszanego tekstu. 

Napodstawie 
nagraniapoprawnie 
odpowiadanapytania 
dotycząceusłyszaneg
o tekstu. 

Na podstawie nagrania 

swobodnie i bezbłędnie 

odpowiada napytania 

dotyczące usłyszanego 

tekstu. Na ogół potrafi 

uzasadnić swoją 

odpowiedź.  

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych   
sytuacjach.  
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości.  

Pracując w parach, nie 
potrafi samodzielnie  
zadać pytań 
koleżance/koledze 
ani udzielić 
odpowiedzi 
dotyczącychspędzania 
wolnegoczasu. Nie 
podejmuje prób lub 
popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie. 

Pracując w parach, 
popełnia liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi przy 
zadawaniu pytań 
koleżance/koledze oraz 
udzielaniu odpowiedzi 
dotyczących spędzania 
wolnego czasu. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy,zadając 
pytania 
koleżance/koledze 
oraz udzielając 
odpowiedzi 
dotyczących spędzania 
wolnego czasu. 

Pracując w parach, 
w większości 
poprawnie zadaje 
pytania 
koleżance/koledze 
oraz udziela 
odpowiedzi 
dotyczących spędzania 
wolnego czasu. 

Pracując w parach, 
poprawnie zadaje 
pytania 
koleżance/koledze 
orazudziela 
odpowiedzi 
dotyczących 
spędzaniawolnego 
czasu. 

Pracując w parach, z 

łatwością i bezbłędnie 

zadaje pytania 

koleżance/koledze 

orazudziela odpowiedzi 

dotyczących 

spędzaniawolnego czasu. 

Ma poprawną wymowę i 

intonację. 

Uczeńtworzykrótk
ie, proste, spójne i 
logiczne 
wypowiedzi 
pisemne. 
Przestawia fakty z 
teraźniejszości. 
Opisuje 
upodobania.  

Nie potrafi 
samodzielnie napisać 
e-maila do 
koleżanki/kolegi, 
z którą/którym 
chcenawiązaćkontakt. 
Ma problem z 
samodzielnym 
zrozumieniem i 
odpowiedzią na 
pytania pomocnicze. 
Popełnia liczne błędy 

Tworząc e-mail do 
koleżanki/kolegi, 
z którą/którym chce 
nawiązać kontakt, oraz 
odpowiadając na pytania 
pomocnicze, popełnia 
bardzoliczne błędy 
znacząco wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

Tworzy e-mail do 
koleżanki/kolegi, 
z którą/którym chce 
nawiązać kontakt, 
odpowiadając 
wcześniej na pytania 
pomocnicze, ale 
popełnia błędy 
wpływającena 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. 

W większości 
poprawnie tworzy e-
mail do 
koleżanki/kolegi, 
z którą/którym chce 
nawiązać kontakt, 
odpowiadając na 
pytania pomocnicze. 

Poprawnie 
odpowiada n 
apytania, a następnie 
na podstawie 
odpowiedzi tworzy 
e-mail do 
koleżanki/kolegi, 
z którą/którym chce 
nawiązać kontakt Nie 
popełnia większych 
błędów. 

Z łatwością i bezbłędnie 

odpowiada na pytania,a 

następnie na podstawie 

odpowiedzi tworzy e-mail 

do koleżanki/kolegi, 

z którą/którym chce 

nawiązaćkontakt. Używa 

bogatego słownictwa. 

Używa poprawnej pisowni i 

interpunkcji. 



uniemożliwiające 
zrozumienie, nie 
potrafi skorzystać ze 
wzoru.    

Gramatyka. 
Zakres: 
present  simple– 

pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie tworzyć 
pytań ani udzielać 
krótkich odpowiedzi 
na podstawie tabelki 
z wykorzystaniem 
czasu present simple. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, tworząc pytania i 
udzielając krótkich 
odpowiedzi na podstawie 
tabelki 
z wykorzystaniem czasu 
present simple. 

Uczeń popełnia błędy, 
tworząc pytaniai 
udzielając krótkich 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z wykorzystaniem 
czasu presen tsimple. 

Uczeń w większości 

poprawnietworzy 

pytania i udziela 
krótkich odpowiedzi 
na podstawie tabelki 
z wykorzystaniem 
czasu present simple. 

Uczeń poprawnie 
tworzy pytania i 
udziela krótkich 
odpowiedzi na 
podstawie tabelki 
z wykorzystaniem 
czasu present simple. 

Uczeń z łatwością i 

bezbłędnie tworzy 

pytaniai udziela 

krótkichodpowiedzi na 

podstawie tabelki 

z wykorzystaniemczasu 

presentsimple.Na ogół 

tworzy również 

poprawne pytania i 

udziela krótkich 

odpowiedzi bez 

korzystania z tabelki.  

 
 
 

Rozdział 7   On your marks… 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna 
Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra 

Ocena bardzo 

dobra 
Ocena celująca 

 

Rozdział 7a The Amazing Journey: I love football 

Uczeń rozumie 
prostewypowiedz
i pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 

Nie rozumie ogólnego 
sensu 
zaprezentowanego 
tekstu. Ma problemy 
ze zrozumieniem 
najprostszych 
wypowiedzi 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego tekstu 
–bardziej na podstawie 
ilustracji.Rozumie tylko 
najprostsze zdania lub ich 
fragmenty.W większości 
niepotrafi poprawnie 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 
czytanki The Amazing 
Journey:I love football, 
ale rozumie ogólny 
sens tekstu. Popełnia 
błędy, starając się 

W większości rozumie 
treść czytanki The 
Amazing Journey:I love 
football – zarówno 
słownictwo,jak 
i zastosowane 
konstrukcje 

Rozumie treść 
czytanki The 
Amazing Journey:I 
love football – 
zarówno 
słownictwo,jak i 
zastosowane 

Doskonale rozumie treść 

czytanki The AmazingJ 

ourney:I love football – 

zarówno słownictwo,jak 

i zastosowane 

konstrukcje gramatyczne. 



informacje. bohaterów.  
Niepotrafi 
poprawnieodpowiedzi
ećnapytania dotyczące 
tekstu. 

odpowiedzieć na pytania 
dotyczące tekstu. 

odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

gramatyczne.Potrafi w 
większości poprawnie 
odpowiedziećna 
pytaniazgodnie 
z treścią czytanki. 

konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 
poprawnie 
odpowiedziećna 
pytaniazgodniez 
treścią czytanki. 

Potrafibezbłędnie, 

pełnymi zdaniami 

odpowiedzieć na 

pytaniazgodnie z 

treściączytanki. 

Uczeń reaguje 
ustnie w 
typowych 
sytuacjach. 
Przekazuje 
informacje. 
Wyraża swoje 
upodobania. 

Pracując w parach, nie 
potrafi samodzielnie 
opowiedzieć o tym,jak 
często wykonuje 
podane czynności.Ma 
z tym problemy 
również przy wsparciu 
nauczyciela. 

Pracując w parach, 
popełnia liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi przy 
opowiadaniu o tym,jak 
często wykonujepodane 
czynności.Potrzebuje 
wsparcia nauczyciela. 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, 
opowiadając 
koleżance/koledze,jak 
częstowykonuje 
podaneczynności.Star
a siępracować 
samodzielnie,ale 
czasamipotrzebuje 
wsparcia nauczyciela. 

Pracując w parach, 
w większości 
poprawnie 
i samodzielnie 
opowiada 
koleżance/koledze,jak 
często wykonuje 
podane czynności. 

Pracując w parach, 
poprawnie opowiada 
koleżance/koledze, 
jak często wykonuje 
podane czynności. 

Pracując w parach, 

swobodnie i bezbłędnie 

opowiada 

koleżance/koledze,jak 

często wykonuje podane 

czynności. Ma dobrą 

wymowę. 

 

 

 

 
Słownictwo. 
Zakres:dyscypliny 
sportowe,sprzęti 
strójsportowy. 

Uczeń na ogół nie 
potrafi  wskazać 
obrazka  
tematycznego i zapisu 
graficznego dyscyplin 
sportowychna 
podstawie usłyszanej 

nazwy. Również nie 

potrafi samodzielnie 
zastosować 
czasowników  
playi goz 
nazwamidyscyplin 
sportowych. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, wskazując obrazek 
tematyczny i zapis 
graficznydyscyplinsportow
ych na podstawie 
usłyszanej nazwy. 
Również 
w większości błędnie 
stosuje czasowniki play 
i go z nazwami dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń popełnia błędy, 
wskazując obrazek 
tematyczny i zapis 
graficzny dyscyplin 
sportowych na 
podstawie usłyszanej 

nazwy. Również 

często błędnie stosuje 
czasowniki play i go z 
nazwami dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń w większości 

poprawniewskazuje 

obrazek tematyczny i 
zapis graficzny 
dyscyplin sportowych 
na podstawie 
usłyszanej nazwy. 
Również 
w większości 
poprawnie stosuje 
czasowniki go 
i play z odpowiednimi 
nazwami dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń poprawnie 
wskazuje obrazek 
tematyczny i zapis 
graficznydyscyplin 
sportowychna 
podstawie usłyszanej 
nazwy. Również 
poprawnie stosuje 
czasowniki go i play 
z odpowiednimi 
nazwami dyscyplin 
sportowych. 

Uczeń z łatwością i 

bezbłędnie wskazuje 

obrazek tematyczny i 

zapis graficznydyscyplin 

sportowychna podstawie 

usłyszanej nazwy. 

Równieżbezbłędniestosuj

eczasownikigo i playz 

odpowiednimi 

nazwamidyscyplin 

sportowych. 



Gramatyka.Zakre
s:  
presentsimple– 
przysłówki 
częstotliwości. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
zastosować 
przysłówków 
częstotliwości w 
zdaniach, nie rozumie 
ich znaczenia.  

Uczeń popełnia liczne 
błędy, stosującprzysłówki 
częstotliwości 
w zdaniach, wpływające 
na zrozumienie 
wypowiedzi. Nie 
zachowuje szyku zdań. 

Uczeń popełnia 
błędy,stosując 
przysłówki 
częstotliwości 
w zdaniach,nie 
wpływające na 
zrozumienie 
wypowiedzi.Popełnia 
licznebłędy 
w szyku zdań. 

Uczeń rozumie 
i w większości 
poprawnie 
stosujeprzysłówki 
częstotliwości w 
zdaniach własnych 
oraz podanych. 
Popełnia drobne błędy  
w szyku zdań. 

Uczeń rozumie 
znaczenieprzysłówkó
w  częstotliwości i 
poprawnie je stosuje 
w zdaniachpodanych 
oraz własnych. 
Zachowuje 
odpowiedniszyk. 

Uczeń doskonale rozumie 

znaczenieprzysłówków 

częstotliwości i bezbłędnie 

je stosuje w 

zdaniachpodanych oraz 

swobodnie tworzy zdania 

własne. Zachowuje 

odpowiedniszyk. 

 

Rozdział 7b   My sport kit 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne. 
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanejczyta
nki My sports kit 
nawet z 
wykorzystaniem 
strategii stosowanych 
dla ułatwienia 
zrozumienia. Ma 
problemy ze 
zrozumieniem prostych 
zdań i wyrażeń. Błędnie 
wskazuje odpowiedzi  
do pytań dotyczących 
tekstu. 

Sprawia mu dużą trudność 
zrozumienie treści 
czytanki My sports kit. 
Rozumie tylko najprostsze 
zdania lub ich 
fragmenty.Na ogół błędnie 
wskazuje odpowiedzi  do 
pytań dotyczących tekstu. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 
czytanki My sports 
kit. Zarówno 
słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegowwiększości 
niezrozumiałe.Popełn
ia 
licznebłędy,wskazując 
odpowiedzi  do pytań 
dotyczących tekstu. 

W większości rozumie 
treść czytankiMy 
sportskit.Zarówno 
słownictwo,jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegowwiększości 
zrozumiałe.Raczej 
poprawnie wskazuje 
odpowiedzi  do pytań 
dotyczących tekstu. 

Rozumie treść 
czytankiMysportski
t. Zarówno 
słownictwo, jak 
i zastosowane 
konstrukcje 
gramatycznesądla 
niegozrozumiałe. 
Poprawniewskazuj
e odpowiedzi  do 
pytań dotyczących 
tekstu. 

Doskonale rozumie treść 

czytankiMy sports kit. 

Zarówno słownictwo, jak 

i zastosowane 

konstrukcje 

gramatycznesądla 

niegozrozumiałe. Z 

łatwością i bezbłędnie 

wskazuje odpowiedzi  do 

pytań dotyczących tekstu. 

Bez trudu znajduje 

fragmenty w tekście 

potwierdzające wybór 

odpowiedzi.  

Uczeń  tworzy 
krótkie, spójne, 
i logiczne 
wypowiedzi 
ustne. 
Opowiada o 
czynnościach z 

Pracując w parach, 
nie potrafi 
samodzielnie zadać 
pytań ani 
odpowiedzieć na 
pytania o 

czynnościwykonywa

Pracując w parach, 
popełnia liczne błędy, 
zadając pytania 
i opowiadając 
o czynnościach zazwyczaj 

wykonywanych przez 
siebie w ciągu dnia lub 

Pracując w parach, 
popełnia błędy, 
zadając pytania i 
opowiadając 
o czynnościach 
zazwyczaj 
wykonywanych przez 

Pracując w parach, 
w większości 
poprawnie  
i samodzielnie zadaje 
pytania i opowiada 
o czynnościach 

zazwyczaj 

Pracując w parach, 
poprawnie i 
samodzielnie zadaje 
pytania i opowiada o 
czynnościach 

zazwyczaj 
wykonywanych przez 

Pracując w parach, z 

łatwością,   bezbłędnie i 

samodzielniezadaje 

pytaniai opowiada o 

czynnościach zazwyczaj 

wykonywanychprzez 



teraźniejszości.  ne przez 
siebiewciągudnialub 
tygodnia. Ma z tym 
problemy również 
przy wsparciu 
nauczyciela. Błędy, 
które popełnia, 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

tygodnia.Nie posługujesię 
pełnymi zdaniami. 
Potrzebuje wsparcia 
nauczyciela. 

siebie w ciągu dnia 
lub tygodnia.Nie 
zawsze posługuje się 
pełnymi zdaniami. 

wykonywanych przez 
siebie w ciągu dnia lub 
tygodnia.Popełnia 
drobnebłędy. 

siebie w ciągu dnia 
lub tygodnia.Stosuje 
zdania rozbudowane. 

siebie w ciągu dnia lub 

tygodnia.Stosuje zdania 

rozbudowane oraz 

bogate słownictwo. Ma 

poprawną wymowę i 

intonację. 

Uczeń stosuje 
strategie 
komunikacyjne. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
dopasować podanych 
słów do definicji. Ma z 
tym problemy również 
przy wsparciu 
nauczyciela. 

Nie potrafi samodzielnie 
dopasować podanych 
słów do definicji. 
Potrzebuje wsparcia 
nauczyciela. 

Popełnia liczne błędy, 
dopasowując podane 
słowa do definicji. 

W większości 
poprawnie domyśla się 
znaczenia wyrazów z 
kontekstu 
i dopasowuje nie które 
podane słowado 
definicji. 

Na ogół poprawnie 
domyśla się 
znaczenia wyrazów  
z kontekstui potrafi 
poprawnie 
dopasować podane 
słowa do definicji. 

Z łatwością domyśla się 

znaczenia wyrazów  

z kontekstui bezbłędnie 

dopasowuje podane 

słowa do definicji.  

Słownictwo. 
Zakres: 
dyscypliny 
sportowe, sprzę  
t i stró 
jsportowy. 

Uczeń na ogół nie 
potrafi rozpoznać ani 
nazwać elementów 
stroju sportowego i 
połączyć go z 
odpowiednią 
dyscypliną sportową.  

Uczeń popełnia liczne 
błędy przy rozpoznawaniu 
elementów stroju 
sportowego, nazywaniu g 
oi łączeniu 
z odpowiednią dyscypliną 
sportową. 

Uczeń popełnia błędy 
przy rozpoznawaniu 
elementówstroju 
sportowego 
nazywaniu goi 
łączeniu 
z odpowiednią 
dyscypliną sportową. 

Uczeń w większości 
poprawnierozpoznaje 
elementystroju 
sportowego,nazywa je 
i łączyz odpowiednią 
dyscyplinąsportową. 

Uczeń poprawnie 
i samodzielnie 
rozpoznajeelementy 
strojusportowego, 
nazywaje 
i łączyz odpowiednią 
dyscyplinąsportową. 

Uczeń z łatwością, 

bezbłędnie  

i samodzielnie 

rozpoznajeelementy 

strojusportowego, 

nazywajei łączyz 

odpowiednią 

dyscyplinąsportową. 

Prawidłowo wymawia 

wyrazy.  

Gramatyka. 
Zakres: 
presentsimple – 
przyimkiczasu. 

Uczeń na ogół 
niepoprawnie 
zakreślaprzyimki 
wpodanych zdaniach 
na podstawie tabelki. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy, 
zakreślającwłaściwe 
przyimki w podanych 
zdaniach na podstawie 
tabelki.  

Uczeń popełnia liczne 
błędy, zakreślając 
właściwe przyimki 
wpodanych zdaniach 
na podstawie tabelki. 

Uczeń w większości 
poprawniei 
samodzielnie zakreśla 
właściwe przyimki w 
podanych zdaniach na 
podstawie tabelki. 

Uczeń poprawnie 
i samodzielnie 
zakreśla właściwe 
przyimki w podanych 
zdaniach na 
podstawie tabelki. 

Uczeń z łatwością, 

bezbłędnie 

i samodzielnie 

zakreślawłaściwe 

przyimki wpodanych 

zdaniach na podstawie 



tabelki. Na ogół stosuje 

właściwe przyimki 

również bez korzystania z 

tabelki.  

Nia 

Rozdział 7c  My favourite sport 

Uczeń rozumie 
proste wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

Nie rozumie  głównej 
myśli 
zaprezentowanychdia
logów 
Myfavouritesport.Ma 
problem ze 
zrozumieniem 
najprostszych 
zdańlubich 
fragmentów. Nie 
potrafi  samodzielnie  
odpowiedzieć na 
pytania na podstawie 
tekstu. Ma problem 
ze znalezieniem 
odpowiedzi, nawet 
gdykorzysta z pomocy 
nauczyciela 

Ma problem ze 
zrozumieniem tekstu 
dialogów 
Myfavouritesport. 
Rozumietylko niektóre 
zdania albo ich 

fragmenty.W większości 
nie potrafi poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
na podstawie tekstu. 

Stara się zrozumieć 
treść dialogów My 
favouritesport.Ma 
problem 
z poprawnym 
dopasowaniem 

nagłówków do 
dialogów oraz 
udzieleniem 
odpowiedzi  na  
pytania na  
podstawietekstu. 
Popełnia liczne błędy 

W większości rozumie 
treść dialogów My 
favourite sport.Potrafi 
w większości 
poprawniedopasować 

nagłówki do dialogów 
oraz odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
treści tekstu. 

Rozumie treść 
dialogów My 
favourite sport. 
Potrafi poprawnie 
dopasować nagłówki 

do dialogów oraz 

odpowiedzieć na 
pytania dotyczące ich 
treści. 

Doskonale rozumie treść 

dialogów My favourite 

sport.Z łatwością i 

bezbłędnie dopasowuje 

nagłówki do dialogów 

oraz poprawnie, pełnymi 

zdaniami odpowiada na 

pytaniadotyczące 

treścitekstu. 

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi ustne.  

Nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić ani 
zaprezentować 
dialogu dotyczącego  
sportu. Nie 
podejmuje prób lub 
popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie. 

Popełnia liczne błędy 
wpływające 
nazrozumienie jego 
wypowiedzi,uzupełniająci 
prezentującdialog 
dotyczącysportu. 
Potrzebujedużego 
wsparcianauczyciela. 

Popełnia błędy, 
uzupełniającdialog 
dotyczącysportu.Ma 
trudność 
z zaprezentowaniem 
własnejwypowiedzi. 

W większości 
poprawnieuzupełnia i 
prezentujedialog, 
stosującsłownictwo 
związanezesportem. 

Poprawnie uzupełnia 
i prezentuje dialog, 
stosującsłownictwo 
związane ze sportem. 

Swobodnie i bezbłędnie 

uzupełnia 

i prezentujedialog 

dotyczący sportu. Stosuje 

bogate słownictwo, ma 

poprawną wymowę. 



Uczeń             
reaguje w formie 
prostego tekstu 
pisanego. 
Wypełnia 
formularz. 

Nie potrafi 
samodzielnie 
odczytać ani zrozumieć 
informacji 
zawartychw 
formularzu.   
Na ogół nie potrafi 
samodzielnie 
wypełnić podobnego 
formularza o sobie.  

Ma problem 
z poprawnym 
odczytaniem i 
zrozumieniem informacji 
zawartychw formularzu.  
Wypełniającpodobny 
formularz o sobie,potrafi 
zamieścić w nim tylko 
najprostsze informacje.  

Stara się odczytać i 
zrozumieć informacje 
zawarte w 
formularzu,alepopełn
ia przytymbłędy.Tylko 
częściowopoprawnie 
wypełnia podobny 
formularz 
o sobie. 

W większości 
poprawnieodczytuje i 
rozumie informacje 
zawarte w 
formularzu.Potrafi 
wypełnićpodobny 
formularz 
samodzielnie.Popełnia
drobne błędy. 

Poprawnie odczytuje i 
rozumie informacje 
zawarte w 
formularzu. 
Samodzielniei 
poprawnie wypełnia 
podobny formularz.  

Z łatwością odczytuje i 

doskonale rozumie 

informacje zawarte w 

formularzu.Samodzielniei 

bezbłędnie wypełnia 

podobny formularz. 

Potrafi na podstawie 

formularza ułożyć zdania 

o sobie.  

Słownictwo. 
Zakres:dyscypliny 
sportowe,sprzęt i 
stró jsportowy, 
nazwy 
sportowców. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
uzupełnić tabelki 
nazwami 
sportowców 
podanymi w 
ramce. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy,uzupełniając 
tabelkę nazwami 
sportowców podanymi w 
ramce. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając 
tabelkę nazwami 
sportowców 
podanymiw ramce. 

Uczeń w większości 
poprawnie uzupełnia 
tabelkę nazwami 
sportowców podanymi 
w ramce. 

Uczeń poprawnie 
uzupełnia tabelkę 
nazwami sportowców 
podanymi w ramce. 

Uczeń z łatwością i 

bezbłędnie uzupełnia 

tabelkę nazwami 

sportowców  podanymi w 

ramce. Prawidłowo 

zapisuje i wymawia 

wyrazy.  

 
 

 Rozdział 8   Hurray! Let’s go on holiday! 

 

Nowa Podstawa 
Programowa.  
Cel kształcenia 

Ocena 

niedostateczna  
Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra 

Ocena bardzo 

dobra 
Ocena celująca 

 

Rozdział 8a  TheAmazingJourney:Theanswertothepuzzle 

Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  

Nie rozumie ogólnego 
sensu 
zaprezentowanego 
tekstu. Ma problemy ze 
zrozumieniem 
najprostszych 

Rozumie ogólny sens 
zaprezentowanego 
tekstu –bardzie jna 
podstawie 
ilustracji.Rozumie tylko 

najprostsze zdania lub 

Sprawia mu trudność 
zrozumienie treści 

czytanki ale rozumie 

ogólny sens tekstu. 
Popełnia 
błędy,starając się 

W większości rozumie 
treść czytanki – 

zarówno słownictwo, 

jak 
i zastosowane 
konstrukcje 

Rozumie treść 

czytanki  zarówno 

słownictwo, jak i 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne.Potrafi 

Doskonale rozumie treść 

czytanki– zarówno 

słownictwo, jak 

i zastosowane 

konstrukcje 



Znajduje w tekście 
określone 
informacje. 

wypowiedzi bohaterów.  
Niepotrafi 
poprawnieodpowiedzieć
napytania 
dotyczącetekstu. 

ich fragmenty.W 
większości nie potrafi 
poprawnie 
odpowiedzieć na pytania 
dotyczącetekstu. 

odpowiedzieć na 
pytania dotyczące 
tekstu. 

gramatyczne.Potrafi  
w większości 
poprawnie 
odpowiedziećna 
pytania zgodnie z 
treścią czytanki. 

poprawnie 
odpowiedzieć na 
pytania zgodnie 
z treścią czytanki. 

gramatyczne.Potrafi 

bezbłędnie, pełnymi 

zdaniami odpowiedziećna 

pytania zgodnie 

z  treścią czytanki. 

 
Uczeń rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne. 
Znajduje w 
wypowiedzi 
określone 
informacje.  

 
Nie potrafi zrozumieć 
nagrania 
ani skorygować na 
podstawieczytanki 
błędnychinformacji 
w nim zawartych. 

 
Ma duże problemyze 
zrozumieniem nagrania 
i skorygowaniem na 
podstawie czytanki 
błędnych informacji 
w nim zawartych. 

 
Na podstawienagrania 
oraz tekstu czytanki 
koryguje tylko niektóre 
błędne informacje. 

 
Na podstawie nagrania 
oraz tekstu czytanki 
w większości 
poprawnie koryguje 
błędneinformacje. 

 
Na podstawie 
nagrania oraz tekstu 
czytankipoprawnie 
korygujebłędne 
informacje. 

Na podstawie nagrania 

oraz    tekstu czytanki z 

łatwością i bezbłędnie 

korygujebłędne 

informacje. 

Słownictwo. 
Zakres: 
pogoda, 
poryroku. 

Uczeń na ogół nie 
potrafi wskazać  
obrazków 
przedstawiających różne 
rodzajepogody 
aniuzupełnić 
zdańwyrazami 
związanymi 
z pogodą. 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy,wskazując 
obrazki 
przedstawiająceróżne 
rodzajepogody 
orazuzupełniając 
zdaniawyrazami 
związanymi 
z pogodą. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, wskazując 
obrazki 
przedstawiająceróżne 
rodzajepogodyorazuzu
pełniając 
zdaniawyrazami 
związanymi 
z pogodą. 

Uczeń w większości 
poprawnie wskazuje 
obrazki 
przedstawiająceróżne 
rodzajepogody. 
Popełnia drobnebłędy, 
uzupełniajączdania 
wyrazamizwiązanymi  
z pogodą. 

Uczeń potrafi 
poprawnie wskazać 
obrazki 
przedstawiające 
różne 
rodzajepogody oraz 
dopasować porę 
roku do pogody. 
Poprawnieuzupełni
a 
zdaniawłaściwymi 
wyrazamizwiązany
mi z pogodą. 

Uczeń potrafipoprawnie i 

z łatwością wskazać 

obrazki 

przedstawiająceróżne 

rodzajepogody oraz 

dopasować porę roku do 

pogody. Bezbłędnie 

uzupełnia 

zdaniawłaściwymi 

wyrazamizwiązanymi z 

pogodą. 

Gramatyka 
.Zakres: 
present 
continuous–
zdania 
twierdzące. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie, na 
podstawie tabelki, 
uzupełnić podanych 
zdań czasownikami w 
czasie present 
continuous. Ma problem 

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy 
,uzupełniając, na 
podstawie tabelki,  
podanezdania 
czasownikami w czasie 
present continuous. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, uzupełniając, na 
podstawie tabelki, 
podane zdania 
czasownikami w czasie 
present continuous. 

Uczeń na podstawie 
tabelki w większości 
poprawnie uzupełnia 
podanezdania, 
wstawiając czasowniki 
podane w nawiasach  
w czasie present 

Uczeń na 
podstawietabelki 
poprawnie 
uzupełnia podane 
zdania, wstawiając 
czasowniki podane 
wnawiasach  

Uczeń na  podstawie 

tabelki  z łatwością i 

bezbłędnie uzupełnia 

podanezdania, 

wstawiającczasowniki 

podanewnawiasach  



z tym zadaniem,nawet 
gdy korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

continuous. w czasie present 
continuous. 

wczasiepresentcontinuou

s. Na ogół poprawnie 

uzupełnia zdania również 

bez korzystania z tabelki.  

 
 
 
 

Rozdział 8b   Holiday snapshots 

Uczeń  rozumie  
proste 
wypowiedzi 
pisemne.  
Określa główną 
myśl tekstu.  
Znajduje w 
tekście określone 
informacje. 

Nie rozumie sensu 
zaprezentowanej 
czytanki nawet z 
wykorzystaniem strategii 
stosowanych dla 
ułatwienia zrozumienia. 
Ma problemy ze 
zrozumieniem prostych 
zdań i wyrażeń. Na ogół 
niepotrafi 
poprawniewskazaćna 
podstawietekstu 
właściwychwyrazów 
w podanychzdaniach. 

Rozumie ogólny sens 
czytanki bardziej na 
podstawie ilustracji niż 
samego tekstu.Rozumie 
tylko najprostsze zdania. 
W większości nie potrafi 
poprawnie wskazać na 
podstawie tekstu 
właściwyc hwyrazów 
w podanych zdaniach. 

Sprawia mu trudność 
zrozumienietreści 

czytanki Popełnia 
licznebłędy,wskazując 
na podstawie tekstu 
właściwewyrazy 
w podanychzdaniach. 

W większościrozumie 

treść czytanki.Na 

podstawietekstu 
potrafi 
w większości 
poprawnie wskazać 
właściwewyrazy w 
podanychzdaniach. 

Rozumie treść 

czytank. Zarówno 

słownictwo,jaki 
zastosowane 
konstrukcje 
gramatyczne są dla 
niego zrozumiałe.Na 
podstawietekstu 
potrafipoprawnie 
wskazać właściwe 
wyrazywpodanych 
zdaniach. 

Doskonale rozumietreść 

czytankiHolidaysnapshots

.Zarówno słownictwo,jak 

i zastosowane 

konstrukcje 

gramatycznesądla 

niegozrozumiałe.Na 

podstawietekstu potrafi z 

łatwością i bezbłędnie 

wskazać właściwe 

wyrazywpodanych 

zdaniach. 

Uczeń  rozumie 
proste 
wypowiedzi 
ustne–określa 
główną myśl 
wypowiedzi.  

Na ogół nie potrafi 
połączyćnagrania z 
jednym 
z 
zaprezentowanychzdjęć. 
Ma z tym problem 
nawet ze wsparciem 
nauczyciela.  

Stara się połączyć 
nagranie z jednym 
z zaprezentowanych 
zdjęć, ale ma z tym duży 
problem. 

Stara się połączyć 
nagranie z jednym 
z zaprezentowanych 
zdjęć,alemaz tym 
problem. 

Na podstawie treści 
nagrania raczej 
poprawne łączy 
nagraniez jednym 
z zaprezentowanych 
zdjęć. 

Na podstawie  treści 
nagraniapoprawniełą
czynagranie z jednym 
z zaprezentowanych 
zdjęć. 

Na podstawietreści 

nagrania z łatwością 

poprawniełączynagraniez 

jednym 

z zaprezentowanych 

zdjęć. Na ogół potrafi 

uzasadnić swój wybór.  

Uczeń tworzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 

Nie potrafi samodzielnie 
opisać,corobiąludziena 
przedstawionych 
zdjęciach. 

Popełnia bardzo liczne 
błędy wpływającena 
zrozumieniejego 
wypowiedzi,starającsię 

Popełnia błędy, 
opisując,co robią 
ludzie na fotografiach 
oraz układając pytania 

W większości 
poprawnie i 
samodzielnie opisuje, 
co robią ludzie na 

Poprawnie 
i samodzielnie 
opisuje, co robią 
ludziena 

Bezbłędnie  

i samodzielnie opisuje, 

corobiąludziena 



ustne– 
opisujeludzi, 
przedmioty 
i miejsca. 

Popełniane błędy 
uniemożliwiają 
zrozumienie 
wypowiedzi.  

opisać,co robią ludzie 
na przedstawionych 
zdjęciach. 

do poszczególnych 
zdjęć. 

fotografiach, 
wykorzystując 
podane 
wyrazy.Zadaje 
pytania. 

fotografiach, 
wykorzystującpoda
ne wyrazy.Zadaje 
pytania. 

fotografiach, 

wykorzystującpodane 

wyrazy. Ma poprawną 

wymowę. Swobodnie 

zadaje pytania. 

Słownictwo. 
Zakres:świat 
przyrody– 
elementy 
krajobrazu. 

Uczeń nie opanował w 

stopniu minimalnym 

słownictwa z tego 

zakresu, w związku z tym 

nie potrafi go zastosować 

w wypowiedziach ustnych 

ani pisemnych. 

 

Uczeń popełnia 
bardzo liczne błędy 
wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedzi 
ustnych 
i pisemnych. 

Uczeń stosuje 
słownictwo z tego 
zakresu,popełniając 
błędy  wpływające na 
zrozumienie zarówno 
jego wypowiedzi 
ustnych,jak i 
pisemnych. 

Uczeń w większości 
poprawniestosuje 
słownictwo 
z tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
ustnych,jak i 
pisemnych. 

Uczeń poprawnie 
stosuje słownictwo z 
tego zakresu, 
zarówno 
w wypowiedziach 
pisemnych,jaki 
ustnych. 

Uczeń swobodnie i 

bezbłędnie stosuje 

słownictwo z tego 

zakresu,zarówno w 

wypowiedziach 

pisemnych,jak i ustnych. 

Gramatyka. 
Zakres: 
present 
continuous–
pytania i krótkie 
odpowiedzi. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie 
dopasowaćodpowiedzid
o pytańnapodstawie 
przykładów 
umieszczonychwramce. 
Ma  problem z tym 
zadaniem,  nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela.  

Uczeń popełnia bardzo 
liczne błędy,próbując 
dopasowaćodpowiedzi 
do pytań na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w ramce. 

Uczeń popełnia liczne 
błędy, 
próbującdopasować 
odpowiedzi do pytań 
na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w 
ramce. 

Uczeń potrafi 
w większości 
poprawnie dopasować 
odpowiedzi do pytań 
na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w 
ramce. 

Uczeń potrafi 
poprawnie 
dopasować 
odpowiedzi do pytań 
na podstawie 
przykładów 
umieszczonych w 
ramce. 

Uczeń potrafi bezbłędnie i 

samodzielnie dopasować 

odpowiedzi do pytań na 

podstawie przykładów 

umieszczonychw ramce. 

Na ogół wykonuje zadanie 

poprawnie również bez 

korzystania z ramki. 

 
 
 

Rozdział 8c   On holiday in Scotland 

Uczeń rozumie 
proste, kilku 
zdaniowe 
wypowiedzi 
pisemne.Określa 
główną myśl 
tekstu. 

Nie potrafi samodzielnie 
zrozumieć  

dialogów i dopasować 

zdjęć do dialogów. Ma  

problem z tym zadaniem, 

nawet gdy korzysta z 

Ma duży problem 
z pełnym zrozumieniem 
zaprezentowanych 
dialogów oraz 
poprawnym 
dopasowaniem zdjęćdo 
dialogów.Popełnia 

Ma problem z pełnym 
zrozumieniem 
zaprezentowanych 
dialogów oraz 
poprawnym 
dopasowaniemzdjęć 
dodialogów.Popełnia 

W większościrozumie 
zaprezentowane 
dialogi oraz raczej 
poprawnie 
dopasowuje zdjęcia do 
dialogów. 

Rozumie 
zaprezentowane 
dialog oraz 
poprawnie 
dopasowujezdjęcia 
do dialogów. 

Doskonale rozumie 

zaprezentowane dialogi 

oraz z łatwością i 

bezbłędnie 



pomocy nauczyciela. błędy. błędy. dopasowujezdjęcia 

dodialogów. 

Uczeńreagujeust
nie 
w typowych 
sytuacjach dnia 
codziennego: 
rozmawia 
o wakacjach. 

Nie potrafi samodzielnie 
odpowiedzieć na pytania 
związane z wakacjami. 
Błędy uniemożliwiają 
zrozumienie jego 
wypowiedzi. Ma problemy 
ze zrozumieniem i 
wykorzystaniem pytań 
bazowych. 
 

Popełnia bardzo liczne 
błędy wpływające na 
zrozumienie jego 
wypowiedziprzy 
odpowiadaniu na pytania 
związanez wakacjami. 
Bazuje tylko na podanych 
pytaniach przykładowych.  

 
 

Popełnia liczne błędy, 
zadającpytania 
związanez wakacjamii 
udzielając na 
nieodpowiedzi.Bazuje 
na pytaniach 
przykładowych. 

W większości 
poprawnie 
i samodzielnie zadaje 
pytania związane 
z wakacjamii 
odpowiadana 
nie.Wykorzystuje 
pytania przykładowe. 
Popełnia drobne 
błędy. 

Poprawniei 
samodzielniezadaje 
pytania związanez 
wakacjami 
i odpowiada na nie. 

Swobodnie, bezbłędnie i 

samodzielniezadaje 

pytania związanez 

wakacjamii odpowiada 

nanie. Ma prawidłową 

wymowę i intonację. 

Używa bogatego 

słownictwa.  

Uczeńt worzy 
krótkie, proste, 
spójne i logiczne 
wypowiedzi 
pisemne.  
Opisuje miejsca. 
Opowiada o 
czynnościach z 
teraźniejszości.  

Nie potrafi samodzielnie 

zrozumieć tekstu 

pocztówki. Ma z tym 
problem, nawet gdy 
korzysta z pomocą 
nauczyciela. Nie potrafi na 
podstawie podanego planu 
utworzyć podobnej 
pocztówki. Nie podejmuje 
pracy lub popełnia błędy 
uniemożliwiające 
zrozumienie wypowiedzi.  

Stara się zrozumieć tekst 
pocztówki, potrzebuje 
przy tym pomocy 
nauczyciela. Stara sięna 
podstawie podanego 
planuutworzyćpodobną 
pocztówkę.Popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Stara się zrozumieć tekst 
pocztówki. Stara się na 
podstawie podanego 
planu utworzyć 
podobną 
pocztówkę.Popełnia 
liczne błędy. 

W większości 
poprawnierozumie 
tekst pocztówki.Na 
podstawie podanego 
planu poprawnie 
tworzy podobną 
pocztówkę. Popełnia 
drobne błędy. 

Rozumie tekst 
pocztówki Na 
podstawie podanego 
planu poprawnie 
i samodzielnie 
tworzy podobną 
pocztówkę. 

Doskonale rozumie tekst 

pocztówki. Na podstawie 

podanego planu 

swobodnie, bezbłędnie 

i samodzielnietworzy 

podobną pocztówkę. 

Używa bogatego 

słownictwa.  

Gramatyka. 
Zakres:  
czas present 
continuous. 

Uczeń nie potrafi 
samodzielnie uzupełnić 
zdania czasownikami 
w odpowiedniej formie 
czasu present 
continuous. Ma  
problem z tym 
zadaniem, nawet gdy 
korzysta z pomocy 
nauczyciela. 

Uczeń stara sięuzupełnić 
zdania czasownikami 
w odpowiedniej formie 
czasu present 
continuous. Popełnia 
bardzo liczne błędy. 

Uczeń stara się 
uzupełnić zdania 
czasownikami 
w odpowiedniej formie 
czasu present 
continuous.Popełnia 
liczne błędy. 

Uczeń w większości 
poprawnie uzupełnia 
zdania czasownikami  
w odpowiedniej formie 
czasu present 
continuous. 

Uczeń poprawnie 
i samodzielnie 
uzupełnia zdania 
czasownikami 
w odpowiedniej 
formie czasu present 
continuous. 

Uczeń z łatwością,  

bezbłędnie  

i samodzielnie 

uzupełniazdania 

czasownikami 

w odpowiedniejformie 

czasupresentcontinuous. 

Na ogół potrafi 

samodzielnie tworzyć 



poprawne zdania w tym 

czasie. 

 


