
KRYTERIA OCENIANIA – KLASY 4

Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie, słuchanie, pisanie,
mówienie, reagowanie oraz przetwarzanie tekstu. Kryteria obejmują zakres ocen 1 6, wymagania na ocenę celującą zostały opisane poniżej tabeli.‒

WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE

UNIT 1

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i popełnia liczne błę-
dy, posługując się liczebnikami
1-100.

 Słabo zna i nieudolnie recytuje 
alfabet.

 Słabo zna i z trudem podaje 
dane personalne, nazwy przy-
borów szkolnych.

 Słabo zna zaimki osobowe i 
często niepoprawnie używa ich
w zdaniach.

 Popełniając liczne błędy, budu-
je zdania twierdzące z czasow-
nikiem „być” (to be) w czasie 
Present Simple.

 Słabo zna i, popełniając liczne 
błędy, podaje formy pełne i 
skrócone czasownika „być”(to 
be) w czasie Present Simple.

 Częściowo zna i popełniając 
dość liczne błędy, posługuje się
liczebnikami 1-100.

 Częściowo zna i recytuje alfa-
bet, popełniając dość liczne 
błędy.

 Popełniając dość liczne błędy, 
podaje dane personalne oraz 
nazwy przyborów szkolnych.

 Częściowo zna zaimki osobo-
we i używa ich w zdaniach, po-
pełniając dość liczne błędy.

 Buduje zdania twierdzące z 
czasownikiem „być” (to be) w 
czasie Present Simple, popeł-
niając dość liczne błędy.

 Nie zawsze poprawnie podaje 
formy pełne i skrócone cza-
sownika „być”(to be) w czasie 

 Na ogół poprawnie posługuje 
się liczebnikami 1-100.

 Zna i recytuje alfabet, popeł-
niając nieliczne błędy.

 Na ogół poprawnie podaje 
dane personalne oraz nazwy 
przyborów szkolnych.

 Zna zaimki osobowe i na ogół 
prawidłowo używa ich w zda-
niach.

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie buduje zdania 
twierdzące z czasownikiem 
„być” (to be) w czasie Present 
Simple.

 Na ogół poprawnie podaje for-
my pełne i skrócone czasowni-
ka „być” (to be) w czasie Pre-
sent Simple.

 Z łatwością i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie posługuje 
się liczebnikami 1-100.

 Zna i bezbłędnie lub prawie 
bezbłędnie recytuje alfabet.

 Z łatwością i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie podaje dane 
personalne oraz nazwy przybo-
rów szkolnych.

 Zna zaimki osobowe i zawsze 
prawidłowo używa ich w zda-
niach.

 Z łatwością i poprawnie buduje
zdania twierdzące z czasowni-
kiem „być” (to be) w czasie 
Present Simple.

 Zawsze poprawnie podaje for-
my pełne i skrócone czasowni-
ka „być” (to be) w czasie Pre-
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 Słabo zna i często niepopraw-
nie stosuje przedimki nieokre-
ślone a/an przed rzeczownika-
mi lub wyrażeniami: przymiot-
nik(i) + rzeczownik.

Present Simple.
 Popełniając dość liczne błędy, 

stosuje przedimki nieokreślone
a/an przed rzeczownikami lub 
wyrażeniami: przymiotnik(i) + 
rzeczownik.

 Popełniając drobne błędy, sto-
suje przedimki nieokreślone 
a/an przed rzeczownikami lub 
wyrażeniami: przymiotnik(i) + 
rzeczownik.

sent Simple.
 Bezbłędnie lub niemal bez-

błędnie stosuje przedimki nie-
określone a/an przed rzeczow-
nikami lub wyrażeniami: przy-
miotnik(i) + rzeczownik.

Słuchanie  Słabo rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi. 

 Mimo pomocy, z trudem znaj-
duje proste informacje w wy-
powiedzi.

 Rozumie ogólny sens prostych 
wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi. 

 Na ogół znajduje proste infor-
macje w wypowiedzi, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Z łatwością rozumie ogólny 
sens zarówno prostych, jak i 
złożonych wypowiedzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi proste 
i złożone informacje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Z trudnością znajduje w pro-
stym tekście określone infor-
macje.

 Przeważnie rozumie ogólny 
sens prostych tekstów lub frag-
mentów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje.

 Rozumie sens prostych tekstów
lub fragmentów tekstu.

 Bez większego trudu znajduje 
w tekście określone informa-
cje.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i złożonych tekstów 
oraz fragmentów tekstu.

 Bez trudu znajduje w tekście 
określone informacje.

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne, popełniając 
błędy zaburzające komunika-
cję: opisuje ludzi i przybory 
szkolne, stosując podstawowe 
przymiotniki oraz określając 
liczbę i kolor; podaje dane per-
sonalne swoje i innych osób.

 Z trudem literuje imiona, na-
zwiska i inne wyrazy, popeł-
niając liczne błędy.

 Z trudem recytuje alfabet, po-
pełniając liczne błędy.

 Z pewnym trudem tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne, błędy 
czasem zaburzają komunika-
cję: opisuje ludzi i przybory 
szkolne, stosując podstawowe 
przymiotniki oraz określając 
liczbę i kolor; podaje dane per-
sonalne swoje i innych osób.

 Literuje imiona, nazwiska i 
inne wyrazy, popełniając dość 
liczne błędy.

 Recytuje alfabet, popełniając 
dość liczne błędy.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy nie zabu-
rzające komunikacji: opisuje 
ludzi i przybory szkolne, stosu-
jąc podstawowe przymiotniki 
oraz określając liczbę i kolor; 
podaje dane personalne swoje i
innych osób.

 Literuje imiona, nazwiska i 
inne wyrazy, popełniając nie-
liczne błędy.

 Recytuje alfabet, popełniając 
drobne błędy.

 Swobodnie tworzy proste i bar-
dziej złożone wypowiedzi ust-
ne, ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji: 
opisuje ludzi i przybory szkol-
ne, stosując podstawowe przy-
miotniki oraz określając liczbę 
i kolor; podaje dane personalne
swoje i innych osób.

 Płynnie literuje imiona, nazwi-
ska i inne wyrazy.

 Płynnie recytuje alfabet.

Pisanie  Popełniając liczne błędy zakłó-
cające komunikację, tworzy 
bardzo proste wypowiedzi pi-

 Popełniając dość liczne, czę-
ściowo zaburzające komunika-
cję, błędy, tworzy bardzo pro-

 Popełniając drobne błędy nie-
zaburzające komunikacji, two-
rzy krótkie wypowiedzi pisem-

 Samodzielnie i stosując bogate 
słownictwo, tworzy krótkie 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
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semne: opisuje ludzi i przybory
szkolne, przedstawia siebie, 
swoich przyjaciół i swoje zwie-
rzęta domowe.

ste wypowiedzi pisemne: opi-
suje ludzi i przybory szkolne, 
przedstawia siebie, swoich 
przyjaciół i swoje zwierzęta 
domowe.

ne: opisuje ludzi i przybory 
szkolne, przedstawia siebie, 
swoich przyjaciół i swoje zwie-
rzęta domowe.

ludzi i przybory szkolne, 
przedstawia siebie, swoich 
przyjaciół i swoje zwierzęta 
domowe; ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają komunika-
cji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 
przedstawia siebie i inne oso-
by; uzyskuje i przekazuje in-
formacje odnośnie do danych 
personalnych, wieku, liczby i 
wyglądu przyborów szkolnych.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: 
przedstawia siebie i inne oso-
by; uzyskuje i przekazuje in-
formacje odnośnie do danych 
personalnych, wieku, liczby i 
wyglądu przyborów szkolnych.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i złożonych 
sytuacjach: przedstawia siebie i
inne osoby; uzyskuje i przeka-
zuje informacje odnośnie do 
danych personalnych, wieku, 
liczby i wyglądu przyborów 
szkolnych.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: przed-
stawia siebie i inne osoby; uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie do danych personal-
nych, wieku, liczby i wyglądu 
przyborów szkolnych.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, popełnia-
jąc dość liczne błędy.

 Zazwyczaj poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Bez trudu poprawnie przekazu-
je w języku angielskim infor-
macje zawarte w materiałach 
wizualnych.

UNIT 2

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje 
dane personalne, cechy charak-
teru, nazwy przyborów szkol-
nych, nazwy krajów, liczby 
(1‒100).

 Nieudolnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce z czasownikiem „być” (to 
be) w czasie Present Simple 
oraz krótkie odpowiedzi.

 Częściowo zna i umie podać 
dane personalne, cechy charak-
teru, nazwy przyborów szkol-
nych, nazwy krajów, liczby 
(1‒100).

 Czasem popełniając błędy. 
tworzy zdania twierdzące, 
przeczące i pytające z czasow-
nikiem „być” (to be) w czasie 
Present Simple oraz krótkie od-

 Na ogół zna i umie podać dane 
personalne, cechy charakteru, 
nazwy przyborów szkolnych, 
nazwy krajów, liczby (1‒100).

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem „być”
(to be) w czasie Present Simple
oraz krótkie odpowiedzi.

 Zna zaimki pytające Who, 

 Bezbłędnie lub niemal bez-
błędnie podaje dane personal-
ne, cechy charakteru, nazwy 
przyborów szkolnych, nazwy 
krajów, liczby (1‒100).

 Swobodnie i poprawnie tworzy
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające z czasownikiem „być”
(to be) w czasie Present Simple



Kryteria oceniania – klasy 4 4

 Słabo zna zaimki pytające 
Who, What, Where, How much 
oraz zasady tworzenia pytań 
szczegółowych z czasowni-
kiem to be w czasie Present 
Simple.

 Tworząc pytania szczegółowe, 
popełnia liczne błędy.

powiedzi
 Częściowo zna zaimki pytające

Who, What, Where, How much 
oraz zasady tworzenia pytań 
szczegółowych z czasowni-
kiem to be w czasie Present 
Simple.

 Popełnia sporo błędów, two-
rząc pytania szczegółowe.

What, Where, How much oraz 
zasady tworzenia pytań szcze-
gółowych z czasownikiem to 
be w czasie Present Simple, na 
ogół poprawnie je stosuje.

 Zazwyczaj poprawnie tworzy 
pytania szczegółowe.

oraz krótkie odpowiedzi.
 Zna zaimki pytające Who, 

What, Where, How much oraz 
zasady tworzenia pytań szcze-
gółowych z czasownikiem to 
be w czasie Present Simple, 
stosuje je z łatwością i popraw-
nie.

 Swobodnie tworzy poprawne 
pytania szczegółowe.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje przy-
bory szkolne i podaje ich cenę, 
opisuje ludzi, podając ich wiek 
i cechy charakteru; liczne błę-
dy zaburzają komunikację.

 Z pewnym trudem tworzy pro-
ste wypowiedzi ustne: opisuje 
przybory szkolne i podaje ich 
cenę, opisuje ludzi, podając ich
wiek i cechy charakteru; błędy 
czasem zaburzają komunikację

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy nie zabu-
rzające komunikacji: opisuje 
przybory szkolne i podaje ich 
cenę, opisuje ludzi, podając ich
wiek i cechy charakteru.

 Swobodnie tworzy proste i bar-
dziej złożone wypowiedzi ust-
ne, ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji: 
opisuje przybory szkolne i po-
daje ich cenę, opisuje ludzi, 
podając ich wiek i cechy cha-
rakteru.

Pisanie  Mimo pomocy popełniając 
liczne błędy zakłócające komu-

 Tworzy, sam lub z pomocą na-
uczyciela, bardzo proste wypo-

 Popełniając nieliczne błędy , 
tworzy samodzielnie krótkie 

 Samodzielnie, stosując bogate 
słownictwo tworzy krótkie wy-
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nikację, tworzy bardzo proste 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
siebie i swoich kolegów, opisu-
je flagi wybranych krajów, za-
pisuje ceny słowami.

wiedzi pisemne: opisuje siebie 
i swoich kolegów, opisuje flagi
wybranych krajów, zapisuje 
ceny słowami; popełnia dość 
liczne błędy.

wypowiedzi pisemne: opisuje 
siebie i swoich kolegów, opisu-
je flagi wybranych krajów, za-
pisuje ceny słowami.

powiedzi pisemne (opisuje sie-
bie i swoich kolegów, opisuje 
flagi wybranych krajów, zapi-
suje ceny słowami; ewentualne
drobne błędy nie zaburzają ko-
munikacji

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając błędy 
zakłócające komunikację: 
przedstawia siebie i inne oso-
by; wyraża opinie; uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie do cen i kolorów przybo-
rów szkolnych oraz danych 
personalnych (imię, wiek, kraj 
pochodzenia). 

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: 
przedstawia siebie i inne oso-
by; wyraża opinie; uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie do cen i kolorów przybo-
rów szkolnych oraz danych 
personalnych (imię, wiek, kraj 
pochodzenia). 

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i złożonych 
sytuacjach: przedstawia siebie i
inne osoby; wyraża opinie; 
uzyskuje i przekazuje informa-
cje odnośnie do cen i kolorów 
przyborów szkolnych oraz da-
nych personalnych (imię, wiek,
kraj pochodzenia). 

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: przed-
stawia siebie i inne osoby; wy-
raża opinie; uzyskuje i przeka-
zuje informacje odnośnie do 
cen i kolorów przyborów 
szkolnych oraz danych perso-
nalnych (imię, wiek, kraj po-
chodzenia).



Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Z trudnością przekazuje w ję-
zyku polskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, popełniając 
dość liczne błędy.

 Bez większego trudu, popełnia-
jąc nieliczne błędy, przekazuje 
w języku angielskim informa-
cje zawarte w materiałach wi-
zualnych.

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Bez trudu przekazuje w języku 
angielskim informacje zawarte 
w materiałach wizualnych 

 Z łatwością przekazuje w języ-
ku polskim informacje sformu-
łowane w języku angielskim.

UNIT 3

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy przedmiotów codziennego
użytku oraz ubrań.

 Częściowo zna i podaje nazwy 
przedmiotów codziennego 
użytku oraz ubrań, czasem po-
pełniając błędy

 W większości zna i poprawnie 
stosuje nazwy przedmiotów 
codziennego użytku oraz 
ubrań.

 Zna i poprawnie stosuje nazwy
przedmiotów codziennego 
użytku oraz ubrań
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 Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane podstawowe przy-
miotniki (w tym kolory) opisu-
jące przedmioty codziennego 
użytku oraz ubrania.

 Słabo zna i popełniając liczne 
błędy używa przymiotników 
dzierżawczych.

 Słabo zna zasady tworzenia i 
popełnia liczne błędy stosując 
dopełniacz saksoński.

 Często popełniając błędy, sto-
suje zaimek pytający Whose.

 Popełnia liczne błędy, stosując 
zaimki wskazujące: this, that, 
these, those.

 Częściowo zna wymagane 
podstawowe przymiotniki (w 
tym kolory) opisujące przed-
mioty codziennego użytku oraz
ubrania; stosując je, czasem 
popełnia błędy.

 Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie używa przymiotni-
ków dzierżawczych.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i stosuje dopełniacz saksoń-
ski, czasem popełniając błędy.

 Czasem popełniając błędy sto-
suje zaimek pytający Whose.

 Popełnia dość liczne błędy sto-
sując zaimki wskazujące: this, 
that, these, those.

 Zna i stosuje większość wyma-
ganych podstawowych przy-
miotników (w tym kolorów) 
opisujących przedmioty co-
dziennego użytku oraz ubrania.

 Zna i przeważnie poprawnie 
używa przymiotników dzier-
żawczych.

 Zna zasady tworzenia i najczę-
ściej poprawnie stosuje dopeł-
niacz saksoński.

 Zna i na ogół poprawnie stosu-
je zaimek pytający Whose.

 Zna, rozróżnia i zazwyczaj pra-
widłowo stosuje zaimki wska-
zujące: this, that, these, those.

 Zna i poprawnie stosuje wyma-
gane podstawowe przymiotniki
(w tym kolory) opisujące 
przedmioty codziennego użyt-
ku oraz ubrania.

 Zna i zawsze poprawnie używa
przymiotników dzierżawczych.

 Zna zasady tworzenia i zawsze 
poprawnie stosuje dopełniacz 
saksoński.

 Zna i poprawnie stosuje w zda-
niach zaimek pytający Whose.

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

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Nieudolnie tworzy proste wy-
powiedzi ustne: opisuje przed-
mioty codziennego użytku i 
ubrania, określa przynależność,

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, czasem popełniając błędy 
zaburzające komunikację: opi-
suje przedmioty codziennego 

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając błędy niezabu-
rzające komunikacji: opisuje 
przybory szkolne i podaje ich 

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: opisu-
je przedmioty codziennego 
użytku i ubrania, określa przy-
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podaje ceny; liczne błędy zabu-
rzają komunikację.

użytku i ubrania, określa przy-
należność, podaje ceny.

cenę, opisuje ludzi, podając ich
wiek i cechy charakteru.

należność, podaje ceny; ewen-
tualne drobne błędy nie zabu-
rzają komunikacji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje swoje ulubione 
ubrania i inne przedmioty; opi-
suje tradycyjne stroje różnych 
narodów.

 Popełniając dość liczne błędy, 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje swoje 
ulubione ubrania i inne przed-
mioty; opisuje tradycyjne stro-
je różnych narodów.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje swoje ulubione 
ubrania i inne przedmioty; opi-
suje tradycyjne stroje różnych 
narodów.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje swoje ulubione ubrania
i inne przedmioty; opisuje tra-
dycyjne stroje różnych naro-
dów; ewentualne drobne błędy 
nie zaburzają komunikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: pyta o opinie i wyraża 
opinie na temat ubrań; uzysku-
je i przekazuje informacje od-
nośnie do cen i kolorów przed-
miotów codziennego użytku i 
ubrań oraz przynależności 
przedmiotów i ubrań.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, z trudem przeprowadza 
prosty dialog w sklepie z ubra-
niami; popełnia liczne błędy.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: pyta
o opinie i wyraża opinie na te-
mat ubrań; uzyskuje i przeka-
zuje informacje odnośnie do 
cen i kolorów przedmiotów co-
dziennego użytku i ubrań oraz 
przynależności przedmiotów i 
ubrań.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, przeprowadza prosty dia-
log w sklepie z ubraniami; po-
pełnia dość liczne błędy.

 Popełniając nieliczne błędy re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: pyta o opi-
nie i wyraża opinie na temat 
ubrań; uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do cen i 
kolorów przedmiotów codzien-
nego użytku i ubrań oraz przy-
należności przedmiotów i 
ubrań.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we przeprowadza prosty dialog
w sklepie z ubraniami; nielicz-
ne błędy nie zakłócają komuni-
kacji.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: pyta o 
opinie i wyraża opinie na temat
ubrań; uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do cen i 
kolorów przedmiotów codzien-
nego użytku i ubrań oraz przy-
należności przedmiotów i 
ubrań.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, swobodnie przeprowadza 
prosty dialog w sklepie z ubra-
niami.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy

 Z trudnością przekazuje w ję-
zyku polskim informacje sfor-
mułowane w języku angiel-
skim, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy

 Przekazuje w języku polskim 
informacje sformułowane w ję-
zyku angielskim, popełniając 
dość liczne błędy.

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych

 Na ogół poprawnie przekazuje 
w języku polskim informacje 
sformułowane w języku angiel-
skim.

 Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych 

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku polskim infor-
macje sformułowane w języku 
angielskim.
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UNIT 4

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy członków rodziny, popeł-
niając liczne błędy.

 Słabo zna i z trudem stosuje 
wymagane podstawowe przy-
miotniki, opisujące wygląd ze-
wnętrzny (włosy).

 Słabo zna i popełnia dużo błę-
dów, stosując dopełniacz sak-
soński i przymiotniki dzier-
żawcze.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających z czasowni-
kiem have got; popełnia liczne 
błędy posługując się nimi.

 Częściowo zna i podaje nazwy 
członków rodziny, czasem po-
pełniając błędy.

 Częściowo zna wymagane 
podstawowe przymiotniki, opi-
sujące wygląd zewnętrzny 
(włosy); stosując je czasem po-
pełnia błędy.

 Częściowo zna i nie zawsze 
poprawnie stosuje dopełniacz 
saksoński i przymiotniki dzier-
żawcze.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających z czasow-
nikiem have got; posługuje się 
nimi czasem popełniając błędy.

 Zna i na ogół poprawnie poda-
je nazwy członków rodziny.

 Zna i na ogół poprawnie stosu-
je wymagane podstawowe 
przymiotniki opisujące wygląd 
zewnętrzny (włosy).

 Zna i zazwyczaj poprawnie 
stosuje dopełniacz saksoński i 
przymiotniki dzierżawcze, po-
pełniając nieliczne błędy.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających z czasownikiem 
have got i zazwyczaj popraw-
nie się nimi posługuje.

 Zna i zawsze poprawnie podaje
nazwy członków rodziny.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je wymagane podstawowe 
przymiotniki opisujące wygląd 
zewnętrzny (włosy).

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je dopełniacz saksoński i przy-
miotniki dzierżawcze.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających z czasownikiem 
have got i bezbłędnie lub nie-
mal bezbłędnie się nimi posłu-
guje.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi; przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi; przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.
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liczne błędy. popełnia błędy. błędy.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy: opi-
suje swoją rodzinę, opisuje 
przedmioty i wygląd zewnętrz-
ny ludzi (włosy).

 Z pewną pomocą tworzy proste
wypowiedzi ustne, czasem po-
pełniając błędy: opisuje swoją 
rodzinę, opisuje przedmioty i 
wygląd zewnętrzny ludzi (wło-
sy).

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
opisuje swoją rodzinę, opisuje 
przedmioty i wygląd zewnętrz-
ny ludzi (włosy).

 Bez trudu tworzy proste i zło-
żone wypowiedzi ustne: opisu-
je swoją rodzinę, opisuje 
przedmioty i wygląd zewnętrz-
ny ludzi (włosy).

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje rodzinę i wy-
gląd zewnętrzny ludzi oraz 
zwierząt; przedstawia zawar-
tość swojego plecaka; opisuje 
wygląd i funkcje robota.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje rodzi-
nę i wygląd zewnętrzny ludzi 
oraz zwierząt; przedstawia za-
wartość swojego plecaka; opi-
suje wygląd i funkcje robota; 
dość liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje rodzinę i wy-
gląd zewnętrzny ludzi oraz 
zwierząt; przedstawia zawar-
tość swojego plecaka; opisuje 
wygląd i funkcje robota.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje rodzinę i wygląd ze-
wnętrzny ludzi oraz zwierząt; 
przedstawia zawartość swojego
plecaka; opisuje wygląd i funk-
cje robota; ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają komunika-
cji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do rodzi-
ny, wyglądu zewnętrznego lu-
dzi i zwierząt, stanu posiadania
i przynależności.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, z trudem przeprowadza 
prosty dialog pomiędzy gospo-
darzem i zaproszonym go-
ściem; popełnia liczne błędy 
zakłócające komunikację.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie do rodziny, wyglądu 
zewnętrznego ludzi i zwierząt, 
stanu posiadania i przynależno-
ści.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, przeprowadza prosty dia-
log pomiędzy gospodarzem i 
zaproszonym gościem; czasem 
popełnia błędy zakłócające ko-
munikację.

 Popełniając nieliczne błędy re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie do rodziny, wyglądu ze-
wnętrznego ludzi i zwierząt, 
stanu posiadania i przynależno-
ści.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, przeprowadza prosty dia-
log pomiędzy gospodarzem i 
zaproszonym gościem; popeł-
nia błędy; nieliczne błędy nie 
zakłócają komunikacji.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie do rodziny, wyglądu 
zewnętrznego ludzi i zwierząt, 
stanu posiadania i przynależno-
ści.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, swobodnie przeprowadza 
prosty dialog pomiędzy gospo-
darzem i zaproszonym go-
ściem; ewentualne drobne błę-
dy nie zaburzają komunikacji.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Bez większego trudu na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.
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WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE

UNIT 5

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy czynności dnia codzienne-
go oraz czynności wykonywa-
nych w czasie wolnym, w tym 
nazwy dyscyplin sportowych.

 Słabo zna zasady tworzenia i z 
trudem tworzy zdania twier-
dzące, przeczące i pytające z 
czasownikiem can popełniając 
liczne błędy.

 Popełniając liczne błędy, po-
sługuje się przysłówkami spo-
sobu z czasownikiem modal-
nym can.

 Popełniając liczne błędy, z tru-
dem posługuje się czasowni-
kiem can w odniesieniu do 
umiejętności oraz wyrażając 
możliwość, pytanie o pozwole-
nie, udzielanie lub odmowę po-
zwolenia.

 Częściowo zna i podaje nazwy 
czynności dnia codziennego 
oraz czynności wykonywanych
w czasie wolnym, w tym na-
zwy dyscyplin sportowych.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i tworzy zdania twierdzące,
przeczące i pytające z czasow-
nikiem can, czasem popełnia-
jąc błędy.

 Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się przysłówkami sposobu
z czasownikiem modalnym 
can.

 Popełniając dość liczne błędy, 
posługuje się czasownikiem 
can w odniesieniu do umiejęt-
ności oraz wyrażając, możli-
wość, pytanie o pozwolenie, 
udzielanie lub odmowę pozwo-
lenia.

 Zna i podaje większość wyma-
ganych nazw czynności dnia 
codziennego oraz czynności 
wykonywanych w czasie wol-
nym, w tym nazw dyscyplin 
sportowych.

 Zna zasady tworzenia i zazwy-
czaj poprawnie tworzy zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce z czasownikiem can.

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się przysłówkami sposobu z 
czasownikiem modalnym can.

 Na ogół poprawnie posługuje 
się czasownikiem can w odnie-
sieniu do umiejętności oraz 
wyrażając możliwość, pytanie 
o pozwolenie, udzielanie lub 
odmowę pozwolenia.

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane nazwy czynności dnia 
codziennego oraz czynności 
wykonywanych w czasie wol-
nym, w tym nazwy dyscyplin 
sportowych.

 Zna zasady tworzenia i bez-
błędnie tworzy zdania twier-
dzące, przeczące i pytające z 
czasownikiem can. 

 Poprawnie posługuje się przy-
słówkami sposobu z czasowni-
kiem modalnym can.

 Z łatwością i poprawnie posłu-
guje się czasownikiem can w 
odniesieniu do umiejętności 
oraz wyrażając możliwość, py-
tanie o pozwolenie, udzielanie 
lub odmowę pozwolenia.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
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niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

liczne błędy. macje. macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy: opo-
wiada o umiejętnościach i bra-
ku umiejętności.

 Z niewielką pomocą tworzy 
proste wypowiedzi ustne, cza-
sem popełniając błędy: opo-
wiada o umiejętnościach i bra-
ku umiejętności.

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne błędy:
opowiada o umiejętnościach i 
ich braku.

 Tworzy proste i złożone wypo-
wiedzi ustne: opowiada o 
umiejętnościach i ich braku: 
ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje umiejętności 
swoje i innych osób oraz zwie-
rząt; pisze, co wolno, a czego 
nie wolno robić; przedstawia 
fakty dotyczące parków naro-
dowych.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje umie-
jętności swoje i innych osób 
oraz zwierząt; pisze, co wolno, 
a czego nie wolno robić; przed-
stawia fakty dotyczące parków 
narodowych; dość liczne błędy 
częściowo zakłócają komuni-
kację.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: opisuje umiejętności 
swoje i innych osób oraz zwie-
rząt; pisze, co wolno, a czego 
nie wolno robić; przedstawia 
fakty dotyczące parków naro-
dowych.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
opisuje umiejętności swoje i 
innych osób oraz zwierząt; pi-
sze, co wolno, a czego nie wol-
no robić; przedstawia fakty do-
tyczące parków narodowych; 
ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do umie-
jętności, prosi o pozwolenie, 
udziela lub odmawia pozwole-
nia, dziękuje lub wyraża roz-
czarowanie.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie do umiejętności, pro-
si o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, dziękuje 
lub wyraża rozczarowanie.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie do umiejętności, prosi o 
pozwolenie, udziela lub odma-
wia pozwolenia, dziękuje lub 
wyraża rozczarowanie.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie do umiejętności, pro-
si o pozwolenie, udziela lub 
odmawia pozwolenia, dziękuje 
lub wyraża rozczarowanie.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 

 Bez większego trudu zazwy-
czaj poprawnie przekazuje w 
języku angielskim informacje 

 Bez trudu i poprawnie przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
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nych, popełniając liczne błędy. popełniając błędy. zawarte w materiałach wizual-
nych.

łach wizualnych.

UNIT 6

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy produktów spożywczych.

 Popełniając liczne błędy, po-
sługuje się rzeczownikami po-
liczalnymi w liczbie pojedyn-
czej i mnogiej oraz niepoliczal-
nymi.

 Słabo zna zasady stosowania 
wyrażeń some, any, a lot of; 
popełnia dość liczne błędy w 
ich użyciu.

 Popełnia liczne błędy, tworząc 
zdania twierdzące i przeczące z
wyrażeniami there is/there are.

 Częściowo zna i podaje nazwy 
produktów spożywczych.

 Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się rzeczownikami poli-
czalnymi w liczbie pojedynczej
i mnogiej oraz niepoliczalny-
mi.

 Częściowo zna zasady stoso-
wania wyrażeń some, any, a lot
of, popełnia dość liczne błędy 
w ich użyciu.

 Popełnia dość liczne błędy, 
tworząc zdania twierdzące i 
przeczące z wyrażeniami there 
is/there are.

 Zna i podaje większość wyma-
ganych nazw produktów spo-
żywczych.

 Zazwyczaj poprawnie posługu-
je się rzeczownikami policzal-
nymi w liczbie pojedynczej i 
mnogiej oraz niepoliczalnymi.

 Zna zasady stosowania wyra-
żeń some, any, a lot of i zazwy-
czaj poprawnie się nimi posłu-
guje.

 Zazwyczaj poprawnie buduje 
zdania twierdzące i przeczące z
wyrażeniami there is/there are.

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane nazwy produktów spo-
żywczych.

 Poprawnie posługuje się rze-
czownikami policzalnymi w 
liczbie pojedynczej i mnogiej 
oraz niepoliczalnymi.

 Zna zasady stosowania wyra-
żeń some, any, a lot of i po-
prawnie się nimi posługuje.

 Z łatwością i poprawnie buduje
zdania twierdzące i przeczące z
wyrażeniami there is/there are.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu

 Z łatwością samodzielnie znaj-
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duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji popełnia 
dość liczne błędy.

określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy zabu-
rzające komunikację: opisuje 
zawartość koszyka z zakupami 
oraz składniki koktajlu.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne: opisuje zawartość koszyka 
z zakupami oraz składniki kok-
tajlu, popełniając dość liczne 
błędy, częściowo zakłócające 
komunikację. 

 Tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając nieliczne nieza-
kłócające komunikacji błędy: 
opisuje zawartość koszyka z  
zakupami oraz składniki kok-
tajlu.

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opisuje za-
wartość koszyka z zakupami 
oraz składniki koktajlu; ewen-
tualne drobne błędy nie zakłó-
cają komunikacji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: odnosząc się do artyku-
łów spożywczych, opisuje, co 
jest, a czego nie ma w danym 
miejscu; opisuje kanapkę; opi-
suje danie popularne w Polsce 
lub innym kraju.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: odnosząc się 
do artykułów spożywczych, 
opisuje, co jest, a czego nie ma
w danym miejscu; opisuje ka-
napkę; opisuje danie popularne
w Polsce lub innym kraju.; 
dość liczne błędy częściowo 
zakłócają komunikację.

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy krótkie wypowiedzi pi-
semne: odnosząc się do artyku-
łów spożywczych, opisuje, co 
jest, a czego nie ma w danym 
miejscu; opisuje kanapkę; opi-
suje danie popularne w Polsce 
lub innym kraju.

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
krótkie wypowiedzi pisemne: 
odnosząc się do artykułów spo-
żywczych, opisuje, co jest, a 
czego nie ma w danym miej-
scu; opisuje kanapkę; opisuje 
danie popularne w Polsce lub 
innym kraju; ewentualne drob-
ne błędy nie zaburzają komuni-
kacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje dotyczące artyku-
łów spożywczych; wyraża opi-
nie na temat dań, proponuje 
przygotowanie określonych 
dań, reaguje na propozycje.

 Z trudem i popełniając liczne 
błędy zakłócające komunika-
cję, prowadzi prosty dialog w 
barze sałatkowym.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
dotyczące artykułów spożyw-
czych; wyraża opinie na temat 
dań, proponuje przygotowanie 
określonych dań, reaguje na 
propozycje.

 Prowadzi prosty dialog w barze
sałatkowym, stosując zwroty 
grzecznościowe i czasem po-
pełniając błędy, które mogą za-
burzać komunikację.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje dotyczą-
ce artykułów spożywczych; 
wyraża opinie na temat dań, 
proponuje przygotowanie okre-
ślonych dań, reaguje na propo-
zycje.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, prowadzi prosty dialog w 
barze sałatkowym; nieliczne 
błędy na ogół nie zakłócają ko-
munikacji.

 Swobodnie reaguje w prostych 
i złożonych sytuacjach: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
dotyczące artykułów spożyw-
czych; wyraża opinie na temat 
dań; proponuje przygotowanie 
określonych dań, reaguje na 
propozycje.

 Stosując zwroty grzecznościo-
we, swobodnie i bezbłędnie lub
niemal bezbłędnie, prowadzi 
prosty dialog w barze sałatko-
wym.
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Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, popełnia-
jąc dość liczne błędy.

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

UNIT 7

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje 
wymagane nazwy dyscyplin 
sportowych, form spędzania 
czasu wolnego oraz codzien-
nych czynności; popełnia licz-
ne błędy.

 Słabo zna i z trudem nazywa 
pory dnia oraz podaje godziny, 
popełniając dość liczne błędy.

 Słabo zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krótkich
odpowiedzi w czasie Present 
Simple.

 Popełniając liczne błędy, po-
sługuje się zdaniami w czasie 
Present Simple.

 Częściowo zna i podaje wyma-
gane nazwy dyscyplin sporto-
wych, form spędzania czasu 
wolnego oraz codziennych 
czynności; czasem popełnia 
błędy.

 Częściowo zna i nazywa pory 
dnia oraz podaje godziny, po-
pełniając dość liczne błędy.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia zdań twierdzących, prze-
czących i pytających oraz krót-
kich odpowiedzi w czasie Pre-
sent Simple.

 Popełniając dość liczne błędy, 
posługuje się zdaniami w cza-
sie Present Simple.

 Zna i podaje większość wyma-
ganych nazw dyscyplin sporto-
wych, form spędzania czasu 
wolnego oraz codziennych 
czynności.

 Zna i nazywa pory dnia oraz 
podaje godziny, popełniając 
nieliczne błędy.

 Zna zasady tworzenia zdań 
twierdzących, przeczących i 
pytających oraz krótkich odpo-
wiedzi w czasie Present Sim-
ple.

 Na ogół poprawnie tworzy zda-
nia i posługuje się zdaniami w 
czasie Present Simple.

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane nazwy dyscyplin spor-
towych, form spędzania czasu 
wolnego oraz codziennych 
czynności.

 Zna i z łatwością nazywa pory 
dnia oraz podaje godziny.

 Dobrze zna zasady tworzenia 
zdań twierdzących, przeczą-
cych i pytających oraz krótkich
odpowiedzi w czasie Present 
Simple.

 Poprawnie tworzy i bezbłędnie 
lub niemal bezbłędnie posługu-
je się zdaniami w czasie Pre-
sent Simple.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi.

 Popełniając drobne błędy, znaj-
duje w wypowiedzi zarówno 
proste, jak i złożone informa-
cje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.
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pełnia liczne błędy.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Ma trudności z ułożeniem in-
formacji w określonym porząd-
ku

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji czasem 
popełnia błędy.

 Z pewnym trudem układa in-
formacje w określonym po-
rządku.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Układa informacje w określo-
nym porządku, popełniając 
drobne błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

 Bez trudu układa informacje w 
określonym porządku.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy zabu-
rzające komunikację: opowiada
o codziennych czynnościach 
oraz zajęciach w czasie wol-
nym wykonywanych w różne 
dni tygodnia i o różnych godzi-
nach; opisuje niezwykłą po-
dróż do szkoły.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: opowiada o co-
dziennych czynnościach oraz 
zajęciach w czasie wolnym 
wykonywanych w różne dni ty-
godnia i o różnych godzinach; 
opisuje niezwykłą podróż do 
szkoły.

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i złożone wypowie-
dzi ustne: opowiada o codzien-
nych czynnościach oraz zaję-
ciach w czasie wolnym wyko-
nywanych w różne dni tygo-
dnia i o różnych godzinach; 
opisuje niezwykłą podróż do 
szkoły. 

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opowiada o 
codziennych czynnościach oraz
zajęciach w czasie wolnym 
wykonywanych w różne dni ty-
godnia i o różnych godzinach; 
opisuje niezwykłą podróż do 
szkoły. 

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opisuje codzienne 
czynności oraz formy spędza-
nia czasu wolnego, określając 
dni tygodnia, pory dnia i godzi-
ny; opisuje niezwykłą podróż 
do szkoły.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opisuje co-
dzienne czynności oraz formy 
spędzania czasu wolnego, 
określając dni tygodnia, pory 
dnia i godziny; opisuje niezwy-
kłą podróż do szkoły; dość 
liczne błędy częściowo zakłó-
cają komunikację.

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i bardziej złożone 
wypowiedzi pisemne: opisuje 
codzienne czynności oraz for-
my spędzania czasu wolnego, 
określając dni tygodnia, pory 
dnia i godziny; opisuje niezwy-
kłą podróż do szkoły. 

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: opisuje co-
dzienne czynności oraz formy 
spędzania czasu wolnego, 
określając dni tygodnia, pory 
dnia i godziny; opisuje niezwy-
kłą podróż do szkoły; ewentu-
alne drobne błędy nie zaburza-
ją komunikacji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 

 Reaguje w prostych sytuacjach,
czasem popełniając błędy: uzy-

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 



Kryteria oceniania – klasy 4 16

błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do co-
dziennych czynności oraz form
spędzania czasu wolnego, a 
także odnośnie do drogi do 
szkoły; pyta o godzinę, podaje 
godzinę.

skuje i przekazuje informacje 
odnośnie do codziennych czyn-
ności oraz form spędzania cza-
su wolnego, a także odnośnie 
do drogi do szkoły; pyta o go-
dzinę, podaje godzinę.

żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie do codziennych czynności 
oraz form spędzania czasu wol-
nego, a także odnośnie do dro-
gi do szkoły; pyta o godzinę, 
podaje godzinę.

prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do co-
dziennych czynności oraz form
spędzania czasu wolnego, a 
także odnośnie do drogi do 
szkoły; pyta o godzinę, podaje 
godzinę.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, czasem 
popełniając błędy.

 Bez większego trudu i popeł-
niając nieliczne błędy, przeka-
zuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.

UNIT 8

OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA

Znajomość 
środków języ-
kowych

 Słabo zna i z trudem podaje na-
zwy czynności wykonywanych
w czasie wolnym i związanych
z wizytą w parku tematycz-
nym, a także nazwy budynków 
i innych miejsc w mieście; po-
pełnia liczne błędy.

 Słabo zna i, popełniając liczne 
błędy, podaje instrukcje stoso-
wane przy wskazywaniu drogi.

 Słabo zna zasady tworzenia i 
popełniając liczne błędy, budu-
je zdania twierdzące, przeczące
i pytające oraz krótkie odpo-
wiedzi w czasie Present Conti-
nuous.

 Częściowo zna i podaje wyma-
gane nazwy czynności wyko-
nywanych w czasie wolnym i 
związanych z wizytą w parku 
tematycznym, a także nazwy 
budynków i innych miejsc w 
mieście; popełnia dość liczne 
błędy.

 Częściowo zna i, popełniając 
dość liczne błędy, podaje in-
strukcje stosowane przy wska-
zywaniu drogi.

 Częściowo zna zasady tworze-
nia i popełniając błędy, buduje 
zdania twierdzące, przeczące i 
pytające oraz krótkie odpowie-

 Zna i podaje większość wyma-
ganych nazw czynności wyko-
nywanych w czasie wolnym i 
związanych z wizytą w parku 
tematycznym, a także nazw bu-
dynków i innych miejsc w mie-
ście.

 Zna i podaje większość wyma-
ganych instrukcji stosowanych 
przy wskazywaniu drogi.

 Zna zasady tworzenia i na ogół
poprawnie buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present Continuous.

 Na ogół poprawnie posługuje 

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane nazwy czynności wy-
konywanych w czasie wolnym 
i związanych z wizytą w parku 
tematycznym, a także nazwy 
budynków i innych miejsc w 
mieście.

 Zna i z łatwością podaje wy-
magane instrukcje stosowane 
przy wskazywaniu drogi.

 Zna dobrze zasady tworzenia i 
z łatwością buduje zdania 
twierdzące, przeczące i pytają-
ce oraz krótkie odpowiedzi w 
czasie Present Continuous.

 Z łatwością i poprawnie posłu-
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 Popełniając liczne błędy, po-
sługuje się zdaniami w czasie 
Present Continuous.

 Popełnia liczne błędy, posługu-
jąc się trybem rozkazującym.

dzi w czasie Present Continu-
ous.

 Nie zawsze poprawnie posłu-
guje się zdaniami w czasie 
Present Continuous.

 Popełnia dość liczne błędy, po-
sługując się trybem rozkazują-
cym.

się zdaniami w czasie Present 
Continuous.

 Zna i przeważnie poprawnie 
stosuje tryb rozkazujący.

guje się zdaniami w czasie 
Present Continuous.

 Zna i zawsze poprawnie stosu-
je tryb rozkazujący.

Słuchanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych wy-
powiedzi.

 Mimo pomocy z trudnością 
znajduje proste informacje w 
wypowiedzi, przy wyszukiwa-
niu złożonych informacji po-
pełnia liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych wypowiedzi.

 Z niewielką pomocą znajduje 
proste informacje w wypowie-
dzi, przy wyszukiwaniu złożo-
nych informacji popełnia dość 
liczne błędy.

 Zazwyczaj rozumie ogólny 
sens prostych i bardziej złożo-
nych wypowiedzi

 Popełniając nieliczne błędy, 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

 Rozumie ogólny sens prostych 
i bardziej złożonych wypowie-
dzi.

 Bez problemu samodzielnie 
znajduje w wypowiedzi zarów-
no proste, jak i złożone infor-
macje.

Czytanie  Ma trudności z rozumieniem 
ogólnego sensu prostych tek-
stów lub fragmentów tekstu.

 Mimo pomocy z trudem znaj-
duje w tekście określone infor-
macje, przy wyszukiwaniu zło-
żonych informacji popełnia 
liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych tekstów lub fragmen-
tów tekstu.

 Z niewielką pomocą na ogół 
znajduje w tekście określone 
informacje, przy wyszukiwaniu
złożonych informacji popełnia 
dość liczne błędy.

 Na ogół rozumie ogólny sens 
prostych i bardziej złożonych 
tekstów lub fragmentów tekstu.

 Na ogół znajduje w tekście 
określone informacje, przy wy-
szukiwaniu złożonych informa-
cji zdarza mu się popełniać 
błędy.

 Bez trudu rozumie ogólny sens
prostych i bardziej złożonych 
tekstów i fragmentów tekstu.

 Z łatwością samodzielnie znaj-
duje w tekście podstawowe 
oraz złożone informacje.

Mówienie  Mimo pomocy nieudolnie two-
rzy proste wypowiedzi ustne, 
popełniając liczne błędy zabu-
rzające komunikację: opowiada
o czynnościach wykonywa-
nych w danej chwili, opisuje 
miasto.

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy proste wypowiedzi ust-
ne, popełniając dość liczne błę-
dy częściowo zaburzające ko-
munikację: opowiada o czyn-
nościach wykonywanych w da-
nej chwili, opisuje miasto.

 Popełniając nieliczne niezakłó-
cające komunikacji błędy, two-
rzy proste i złożone wypowie-
dzi ustne: opowiada o czynno-
ściach wykonywanych w danej
chwili, opisuje miasto.

 Używając bogatego słownic-
twa tworzy proste i złożone 
wypowiedzi ustne: opowiada o 
czynnościach wykonywanych 
w danej chwili, opisuje miasto;
ewentualne drobne błędy nie 
zaburzają komunikacji.

Pisanie  Mimo pomocy, popełniając 
liczne błędy, nieudolnie tworzy
bardzo proste wypowiedzi pi-
semne: opowiada o czynno-
ściach wykonywanych w parku

 Sam lub z pomocą nauczyciela 
tworzy bardzo proste wypo-
wiedzi pisemne: opowiada o 
czynnościach wykonywanych 
w parku tematycznym, pisze e-

 Popełniając nieliczne błędy 
niezakłócające komunikacji, 
tworzy proste i bardziej złożo-
ne wypowiedzi pisemne: opo-
wiada o czynnościach wykony-

 Samodzielnie, stosując uroz-
maicone słownictwo, tworzy 
proste i bardziej złożone wypo-
wiedzi pisemne: opowiada o 
czynnościach wykonywanych 
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tematycznym, pisze e-mail z 
zaproszeniem i wskazówkami, 
jak dotrzeć do celu, opisuje 
czynności wykonywane w da-
nej chwili, opisuje słynny plac 
w Polsce lub innym kraju.

mail z zaproszeniem i wska-
zówkami, jak dotrzeć do celu, 
opisuje czynności wykonywa-
ne w danej chwili, opisuje 
słynny plac w Polsce lub in-
nym kraju; dość liczne błędy 
częściowo zakłócają komuni-
kację.

wanych w parku tematycznym,
pisze e-mail z zaproszeniem i 
wskazówkami, jak dotrzeć do 
celu, opisuje czynności wyko-
nywane w danej chwili, opisuje
słynny plac w Polsce lub in-
nym kraju.

w parku tematycznym, pisze e-
mail z zaproszeniem i wska-
zówkami, jak dotrzeć do celu, 
opisuje czynności wykonywa-
ne w danej chwili, opisuje 
słynny plac w Polsce lub in-
nym kraju; ewentualne drobne 
błędy nie zaburzają komunika-
cji.

Reagowanie  Nieudolnie reaguje w prostych 
sytuacjach, popełniając liczne 
błędy: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie do czyn-
ności wykonywanych w danej 
chwili, prosi o wskazówki i 
udziela wskazówek, jak do-
trzeć w dane miejsce, wyraża 
opinie, intencje i życzenia od-
nośnie do gier.

 Reaguje w prostych sytuacjach,
często popełniając błędy: uzy-
skuje i przekazuje informacje 
odnośnie do czynności wyko-
nywanych w danej chwili, pro-
si o wskazówki i udziela wska-
zówek, jak dotrzeć w dane 
miejsce, wyraża opinie, inten-
cje i życzenia odnośnie do gier.

 Popełniając nieliczne błędy, re-
aguje w prostych i bardziej zło-
żonych sytuacjach: uzyskuje i 
przekazuje informacje odno-
śnie do czynności wykonywa-
nych w danej chwili, prosi o 
wskazówki i udziela wskazó-
wek, jak dotrzeć w dane miej-
sce, wyraża opinie, intencje i 
życzenia odnośnie do gier.

 Swobodnie i bezbłędnie lub 
niemal bezbłędnie reaguje w 
prostych i złożonych sytu-
acjach: uzyskuje i przekazuje 
informacje odnośnie czynności
wykonywanych w danej chwi-
li, prosi o wskazówki i udziela 
wskazówek, jak dotrzeć w 
dane miejsce, wyraża opinie, 
intencje i życzenia odnośnie do
gier.

Przetwarzanie 
tekstu

 Nieudolnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych, popełniając liczne błędy.

 Przekazuje w języku angiel-
skim informacje zawarte w ma-
teriałach wizualnych, popełnia-
jąc dość liczne błędy.

 Bez większego trudu i na ogół 
poprawnie przekazuje w języ-
ku angielskim informacje za-
warte w materiałach wizual-
nych.

 Z łatwością i poprawnie prze-
kazuje w języku angielskim in-
formacje zawarte w materia-
łach wizualnych.
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OCENA CELUJĄCA

ZNAJOMOŚĆ ŚRODKÓW JĘZYKOWYCH

• Uczeń swobodnie operuje strukturami gramatycznymi określonymi w wymaganiach edukacyjnych dla klasy 4
• Z łatwością buduje spójne zdania proste i złożone, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym
• Posiada bogaty zasób słownictwa, wykraczający poza program nauczania i potrafi go wykorzystać w praktyce
• Zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i internet
• Wykonuje starannie dodatkowe prace projektowe o wyjątkowych walorach językowych
• Bardzo chętnie wykonuje obowiązkowe i dodatkowe prace domowe wykraczające poza wymagany poziom
• Niezwykle aktywnie prezentuje swoje wiadomości i umiejętności podczas lekcji

CZYTANIE

• Regularnie czyta dla przyjemności dodatkowe teksty takie jak: artykuły anglojęzyczne, komiksy, krótkie czytanki i książki w uproszczonych 
wersjach

• Rozumie przeczytane teksty – z łatwością wybiera odpowiednie informacje z tekstu, rozumie kontekst sytuacyjny, bez problemu określa inten-
cje autora

• Na podstawie przeczytanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać zadania sprawdzające każdego typu i potrafi zawsze uzasadnić swoją decyzję
• Zawsze ćwiczy w domu czytanie zadanych tekstów
• Technika czytania - czyta bezbłędnie również podczas lekcji (bez przygotowania)
• Podczas lekcji bardzo chętnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu czytania

SŁUCHANIE

• Potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych rozmów opartych na materiałach anglojęzycznych wykraczających poza materiał zawarty w pod-
ręczniku takich jak piosenki, filmy, proste skecze

• Rozumie wszystkie polecenia nauczyciela i potrafi właściwie na nie zareagować
• Potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego
• Potrafi wydobyć szczegółowe informacje z tekstu słuchanego i właściwie na nie zareagować
• Na podstawie wysłuchanego tekstu potrafi bezbłędnie wykonać wszystkie zadania sprawdzające różnego typu - zawsze potrafi uzasadnić swój 

wybór
• Z łatwością rozróżnia dźwięki i intonację
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• Bardzo aktywnie prezentuje swoje umiejętności z zakresu słuchania

MÓWIENIE

• Swobodnie i bardzo chętnie wypowiada się na różne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową i zasób słownictwa
• Poziom wypowiedzi wykracza poza wymagania programowe
• Ma bardzo dobrą wymowę i można go łatwo zrozumieć
• W zadaniach komunikacyjnych jest zawsze bardzo aktywny i zaangażowany
• W sposób naturalny i spontaniczny niezwykle chętnie wypowiada się na różne tematy

PISANIE

• Wykonuje nieobowiązkowe prace pisemne - pisze dla przyjemności, np. prowadzi pamiętnik, blog lub koresponduje z rówieśnikami z zagrani-
cy

• Pisze wypowiedzi pisemne bogate pod względem gramatyczno-leksykalnym
• Pisze spójnie, bez błędów w pisowni i interpunkcji
• Bardzo chętnie wykonuje zarówno pisemne prace projektowe zawarte w podręczniku, jak i te z dodatkowych źródeł
• Poziom prac wykracza poza wymagany materiał
• Bardzo chętnie wykonuje dodatkowe prace domowe, które wykraczają poza wymagany poziom
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